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٣ Ì¾النّا مقّدمة

oنالّرح×aا�الّرË»ب
Ì¾النّا مقّدمة

ا¤Çقِّق بتأليفها قام جزءاً@, Ì¿ع أربعة ØËÉت الكتابموسوعةضخمة@, هذا
/@ اXصطفويى العّ.مةحسن ا1ٔستاذ Ìالكب	@, Ù»فXواhالكر القرآن مفردات ع�سغور عمَل ,@ Þ ãæنورا nوعا كامل إنسان هو

عـنه ولفظوالكشف مفهوم لكلِّ الواحد ãا¡قيـ� اXع� ع� والوقوف ومفاهيمه@,
وتوضيحه@/

تفسـ	 ã| ج Øyال هذا اتّبعوا ن ØW الكبار Ìين Ù»فXا من قليل عـدد هناك ا Ø[ر
العـّ.مـة غ	أّن قة@, متـفرِّ مواضع ã|و ع�نطاقTـدود القـرآن مفردات ـ@@وحسEبعض ا1ٕس.م تار± ã| Õ	نظ له ليس الّذيى الكتاب هذا ã| استطاع اXصطفويى
ãا¡قـي� اXع� ع� الوقوف ركز@@ـ@ Xاـ ع�هذا@ ي�ّددون ن ØW كبار باحثـون أفاد

الكـتاببأسـلوب قواعد وتناول ا£ـيد@, القرآن منمفردات مفردة لكلِّ الواحد
والتارOيّة@/ النّاحيةالعلميّة من ومستدّل فريدTكم

أ@نّه ã| هذا uجه ã| العّ.مة اعتمدها ã"ّال واXهمّة ا1ٔساسية اXبادٔي تتلّخص
من مفردة لكلِّ الواحد ãا¡قي� اXع� يتحّدد n ما اY1يات تفسـ	 اXمكن غ	 من

/@hالكر القرآن مفردات

دونشک@/ Îود Ø¿وال الغيب nبعا Ìكب	ع�ارتباط Ù»ومف Tقِّقفريد إنّه

القرآنومفاهيـمه بعضمفـردات ãæمعا ٕاّن أÌºته@ أفـراد عن وحسE@نُقِل
بتدويyا@/ فيقومفضيلته Îود@, Ø¿ٕا%ال الغيب nعا من له Øكانتتتج�@
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Ì¾النّا مقّدمة ٤

ا1ُو% نسخته ã| الكتابالنّفيسجاء تدوينهذا أّن ا1ٔخري كراماته ومن
تعديل@/ أو ٕا%شطب ا¡اجة دون

القيِّمة اXوسوعة هذه م يُقدِّ أن اXصطفويى العّ.مة آثار Ì¿ن مركز ÛÌ»وي هذا
القرآنيّة@/ الثّقافة الكرhوعّشاق القرآن Ìيى Ù»ومف العلFء ٕا%كافّة

اXصطفويى ن¿Ìآثارالعّ�مة مركز
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
ٕالىه � أن وأ¾Îُد ا�@, َهدانا أن لَو� َ لyِتَديى كُنّا وما ذا ßG َهدانا الّذيى �ِ ا¡مُد

الُمهيمُن@/ اXؤمُن $ُم السَّ القيّوُم ّ ا¡يى هو ٕاّ�

oح الرَّ ُن ×a الرَّ وأنَت ٕاليَک هُت َتوجَّ وقد ,@ àØ ãçمَأ وأ@كرُم مَقصود أ@كرُم ٕانََّک اللّىهمَّ
وا�$ل@/ وا�Fِل الِعّزة ذو Ôhالكر

وسيِّد Ò�ّالنبي ß Òkخا ورسوله وحبيبه خلقه خ� ع� ويُسلِّم Ò ã Øيُص� أن وأسأ@لُه
الُو�ة والساَدة عاة الدُّ ـِة Ø_�ٔا اXعصـوم� الطاهرين وآله Tّمـد Ëºالقا ãèأ اXرَسل�

وبركاته@/ ا� ة Öaوَر وُخلفائه العباد ع� ا� وُحَجِج

من الّرابع ا�زء أّول وهو الّراء حرف وتأييده وقّوته اِ� Mول فنبتدُء وبعُد@:
الكتاب هذا ٕا[Çام ã| يُوفِّـقَنا أن وأسـأ@لُه Thالكر القرآن كلFت ã| X@التحقيق @كتاب

مع�@/ خ� ٕانّه عنَده@, ومقبوً� َمرضيّاً Nعله وأن ال¿Ìيف

/@hالكر العزيز ا� ِمَن ٕاّ� والتأييد ÔÍ½ النَّ وما

اXصطفويى حسن
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالّراء

رأس@:

وبائعها وُرؤوس@, أرؤُس وbعه مذّكر@, وهو معروف@, عضو الرأس@: ـ مصبا

ã(ب ٕاّ� لغاtم أ@ك* ã| مهموز والرأس@: fولَّد@, َرّواس وأمّا وعطّار@, ار ØS مثل رّءاس
ورأَس أصـله@/ اXال@: ورأُس أّوله@/ ال¿Îر@: ورأُس لزوماً@/ اGمز ي-كون م Øuفٕا ,@o]

رؤساء@/ وا�مع رئيس@, فهو قدره@, ف ÔÌ¾ رآسة@: بفتحت� َيرأُس الشخُص

والرأس@: وغ�ه إ�نسان رأس فالرأس وارتفاع@/ Qّمع ع� يدّل رأس@: ـ مقا
له يبق n ٕاذا َرُءوس@: بع� ويقال الرأس@/ oالعظ الرجل وأ�رأُس@: الضخمة@/ ا�Fعة

الّذيى والرئيس@: رأÎºا@/ اسوّد ٕاذا َرأساء@: وشاة رأسه@/ ã| ٕاّ� Tوالسمن حم Xالشَّ ِطرق
ع� أنت ويقال السـحاب@/ تَقدم ã1ّال وهيى راِئسة سحابة ويقال رأسـه@/ ÍÔÈب قد

أمرك@/ رأس ع� تقول والعامّة أمرك@/ ِرئاِس

Ëºٕا رأٍس@: وَبيُت ُرؤوس@, الك*ة ã|و أرُؤس@, القلّة ã| Nمع الرأس@: ـ صحا
هم وَعّزوا@: ك*وا ٕاذا للقوم يقال :@ ّ أ�صمعيى قال مور@/ Ôòا فzا تُباع كانت بالشام قرية
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رأس ٨

ورّأسته /@ Øo قَ مثال َريِّس ويقال رئي«Îم@, وهو رئاسة القوَم@يرَأس ف$ن ورَأَس رأس@/
أصبَت ٕاذا وَرئيٌس@: َمْرءوس فهو ورَأْسته علzم@/ وراتأس هو ّأَس Ò-ف ترئيساً علzم
وقوGم تقوله@/ والعامّة الرأس@, من تقل و� رأس من ك$مک ع� أِعْد وتقول رأسه@/
السـيف@: وِرئاُس أمرك@/ َرأس ع� تقول والعامّة أّوله@, أيى أمرك ِرئاس ع� أنت

َمقبضه@/

وجـّود@, أ@كل ٕاذا َرْوسـاً@: َيروس راس :@ Ø ãèأ�عـرا ابن ـ ٦٣ . ١٣ الxذيب
رأَس قال@: Ø ãèأ�عرا ابن فٕاّن الرأس@: وأمّا ِمشيته@/ ã| Ò-تبخ ٕاذا َريْساً@: َيريس وراَس

أع$ه@/ ء ãÏ¾ كّل رأس الليث@: وقال وأرادها@/ علzا ازاحم ٕاذا رأسًة َيرأس الرجُل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكون أن من أعّم ء ãÏ¿لل ã8العـا اXبدأ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الداخلّية@, أجزائه من يكون أيى ء ãÏ¿ال ã| داخً$ يكون أن بّد و� معنويّاً@, أو ماّدياً

عنه@/ خارجاً أو ء ãÏ¿ال ã| داخً$ يكون أن من أعّم فهو اXبدأ@: مفهوم وأمّا

Fك أ�صل لوازم fن وأمثـاGا@: والعّزة وال¿Ìافة والعلّو أ�ّوليّـة oمفاه وأمّا
البص�@/ ع� 9O@�

معانzا واخت$ف أ@ك;@, اشتقاقاً والرأس والريس وس الرَّ ب� Dف أّن والظاهر
ا�نكسار ع� والياء ع�@الرفعة@, تدّل فٕاّن@اGمزة @مواّدها@وصيغها, ã|@ا�خت$ف بسبب

واòفضة@/ الرفعة ب� مفهوم هو والتبخ- وا�Kفاض@,

/@ ّ انðاعيى فهو الرأس@:@ من الفعل اشتقاق وأمّا

/@١٥٠ . ٧ ـ برأِسأخيه وأَخَذ
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٩ رأس

/@٤ . ١٩ ـ َشْيباً الرأُس واشتعَل
/@٩٤ . ٢٠ ـ ãÏºبرأ َو� ãبلحي� تأخْذ �

/@١٩٦ . ٢ ـ رأِسه ِمن أذًي به أو
/@٤٨ . ٤٤ ـ رأسه فوَق ُصّبوا Ú Ôj

أ�صل@, من قلنا ما باعتبار أ�عضاء سائر دون اXوارد هذه ã| بالرأس التعب�
¡كم متعلَّقاً كان فٕاذا أ�عضاء@, مقّدم هو فالرأس والعلّو@, اÇXبدئيّة ٕا8 إ�شارة أيى

تبعاً@/ به Tكوم أ�عضاء فسائر

/@٢٧٩ . ٢ ـ أموالكُم ُرؤوُس فلكُم Ôrُتب َوٕان
يرجع ما وهو Ìºمايه@, ـ بالفارسيّة عنه Ø;ويع اXال@, أصل أيى اXال رأس bع

ويُتمّول@/ لک ÔZ ما مطلُق ٕاليه

/@٤٣ . ١٤ ـ Îم ßºُرؤو ُمقِنعيى Ò�ُمهِطع
/@١٩ . ٢٢ ـ oم Ò¡ا Îم ßºُرؤو فوُق ِمن ُيَصّب
/@١٢ . ٣٢ ـ Îم ßºُرؤو نا@ِكُسو الُمجرمون ٕاِذ

/@٥ . ٦٣ ـ Îم Òºُرُؤو لَّوْوا
/@٥١ . ١٧ ـ Îم Òºُرؤو ٕاليک فسُينِغضون

/@٦٥ . ٢١ ـ َع�ُرؤوÎºم ُنِكسوا Ú Ôj
وذا مبدًأ الرأس وكون أ�صل مفهوم باعتـبار اXوارد هذه ã| اXاّدة فاستعFل
فسائر عليه@: مَُصبّاً أو ملتوًي أو مُنَغضاً أو منكوساً أو مُقنَعاً الرأس كان وٕاذا رفعة@,

والتبع@/ بأ�ولويّة كذلک يكون البدن أعضاء

/@٦٥ . ٣٧ ـ الشياط� ُرؤوُس كأ@نّه حoَطلُعها Òا� أصل ã|رج ÒH شجرة ا Øuٕا
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رأف ١٠

الشـياط� ُرءوس فيه Øيتج� كأ@نّه طلعها oا�ح أصل ã| الظاهرة فالشجرة
الُبعد@/ فيه Øويتج� البُعد مَظهر الطَّلع فكأّن العزيز@, ا� من البعد مظاهر هم الّذين

/@٦ . ٥ ـ الَكعب� ٕا� وأرُجِلكُم بُرُءوِسكُم وامَسحوا
ãæوالدا ã8العا @العضو ã|@اهةAٕاشارة@ٕا8@لزوم@الطهارة@وال اXسح@بالرأس@والرجل:

اXاّدّية@: الظاهريّة ا¡ركة nعا ã|و ّ اXعنويى والّس� التفّكر مرحلة ã| وأيضاً ,@Fyبي وما
الّسـ� يتحقّق به عضو جل والرِّ ا¡واّس@, مركز وهو الدمـاغ فيه عضو الرأس فٕاّن

اXرحلت�@/ ك$ ã| الطهارة تتحقّق أن و�زم الظاهرّية@, وا¡ركة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رأف@:

وَرآفة@, َرأفًة به أرُؤُف جل بالرَّ َرُؤفُت زيد@: أبو الرaة@/ شّدة الرأفة@: ـ صحا
َفعول@, ع� َرُؤوف فهو العرب@, ك$م من كلٌّ قال@: رأفاً@, به ورِئفت به@, أرَأف وَرأفُت

فَُعل@/ ع� أيضاً وَرُؤٌف

َيرُؤف َرُؤف يقال أفة@, الرَّ وهيى ورaة@, ِرقّة ع� تدّل واحدة كلمة َرأف@: ـ مقا
َرآفـٌة@/ وُقرئت ـ Eا دين ã| رأفـة Fw َو�@تأُخذكُم وَفعـالة@, فَعلة ع� وَرآفة َرأفًة

وَرُؤٌف@@/ َرُءوٌف ورجل

رأفـًة وَرُؤف وَرِئَف يرَأُف به َرَأف الرaة@/ أشّد وقيل@: الرaة@, الرأفة@: ـ لسا
وجّل@: عّز ا� صفات ومن والكَآبة@/ الكَأبة مثل والرآفة الرأفة الفـّراء@: قال ورآفة@/
وأرّق@, الرaة من أخّص والرأفة بألطافه@/ علzم الَعطوف لعباده oالّرح وهو ُؤوف الرَّ

للمصلحة@/ الكراهة ã| تقع قد والرaة الكراهة@, ã| تقع و�@تكاد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١١ رأف

والتحقيق@:

nأ وقوع تقبل � Mيث الشديدة الشفقة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الرأفـة ظـهور مـطلق فهيى الرaـة@: وأمّا Xصلحة@/ كانت ولو ما كراهة توجب و�
اXريض معا�ة ã| Fك والكراهة@, n�ٔا م$زمة كانت ولو �òوا الص$ح فzا وي$حظ

يكرهه@/ ]ا
واXصاديق الgيّة جهة من أعّم والرaة الكيفّية@, جهة من وأشّد أقوي فالرأفة

الرaة@/ ـ ماّدة فراجع والرّقة@: واللطف العطف وب� بيyا الفرق وأمّا مورداً@/ وأ@ك*

وبالنسبة خلقه مقابل ã| بالرأفة متّصفاً لكونه س)@, Ô¡ا ا� أÊºء من ؤوف والرَّ
يعاقب أن وحgته عدله ÏÉاقت ٕاذا ٕاّ� الرأفة خ$ُف تعا8 منه يري و� عباده@, ٕا8
ما ٕاّ� لعباده يريد � تعا8 فهو ا�هات@, bيع من ا¡ّجة ٕا[ام بعد واXتخلّف الكافر

Gم@/ خ� هو

َلـَرؤوٌف بكُم Eا ٕانَّ ,@oَرح َلرؤوٌف رّبكُم ٕانَّ ,@oَرح َلرُؤوٌف بالنّاِس Eا ٕانَّ
/@oَرح

آخر وباعتبار دائرة@, أوسع oالرح مفهوم فٕاّن :@oالرح قبل ؤوف الرَّ Ëºٕا يذكر
اÇXرتبة هيى الرأفة فٕاّن خر@, ا�� ع� أحدYا يصدق و� متغايرين@, اXفهومان يكون

واXصّور@/ والبارٔي اòالق ã| Fك بعدها@, تتحقّق قد والرaة كيفاً@, القويّة الشديدة

وهو اòلق@, ٕا8 وبالنسبة التعلّق مقام ã| والرaة الذات@, ã| تتحقّق ا Ø̂ ٕا فالرأفة
وQلzّا@/ الرأفة ظهور مقام

Fك الرaة@, ذ@كر دون من Vّردة فتذكر هيى حيث من الرأفة موضوع اُريد وٕاذا
/@٢ . ٢٤ ـ Eا دين ã| رأفٌة Fw تأخْذ@كُم َو� :@ ã|
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رأي ١٢

ã| ـ وقوله َجلدYا@, عن تكفّوا أن قلوبكم ã| اXتحّصلة الرأفة توجب و� أيى
ا¡ّد@/ ٕاجراء عن الرأفة [نعكم أن ا� دين ã| ينبغيى � أيى بأ�خذ@, متَعلِّق دين@:

تعا8@: قوله ã| Fوك

@ـ@٢.@٢٠٧/ @بالِعباد @َمرضاة@اE@واE@َرؤوٌف @نفَسه@ابتغاَء يى ßÌ¿ َوِمَن@النّاِس@َمن@يَ
ÏÉقت[ ويعمل َرؤوف مرضاته من@يبتغيى حّق ã|@عاملةXا هذه تعا8@بعد فٕاّن@ا�
الكفر العبد من يراَء n ما والعطوفة الرأفة خ$ف تعا8 فيه يتصّور و� ولطفه@, رأفته

والطغيان@/

تعا8@: قوله ã| Fوك

/@٣٠ . ٣ ـ بالِعباد َرؤوٌف Eوا نفَسه Eا ُر@كم ذِّ ÔJو
ا�Çò  والسعادة الص$ح@وٕا8@ما @فيه أن @vدvم@ٕا8 فٕاّن@مقتÏÉ@صفة رأفته@بالعباد
والعطوفة الرأفة ومنَع علzم ا� وغضب السخط يوجب ØFع وJّذرهم Gم والgال

عyم@/

الرÇaة فـعليّة ãÏÉتـقت موارد ã| فٕانّه الرأفـة@: بعد الرaـة ذ@كر R$ف وهذا
باXؤمن�َرُؤوٌف َعليكُم َحريٌص Ûrَعن ما َعلَيْه َعزيٌز العباد@: ع� وتعلّقها وجرياuا

/@١٢٨ . ٩ ـ oَرح
hويُد للمؤمن�@, والف$ح �òوا اGداية ٕا8 الرغبة شديد TصX الرسول فٕاّن

السابقة@/ ا��يات راجع wم@/ ورaته رأفتَه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رأي@:

إ�نسان ما@يراه فالرأيى بص�ة@/ أو بع� وٕابصار نظر ع� أصل@يدّل رأي@: ـ مقا
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١٣ رأي

الع� رأت ما :@ Ô ãM والرِّ َمقلوب@/ وهو وراَءه@, َء ãÏ¿ال ف$ن رأي ا��راء@/ وbعه أ�مر@, ã|
Îم ÔÉبع رأي ٕاذا القوم@: وتراَءي رأيته@/ مع) ã| ِريتُه تقول@: والعرب حسنة@/ حال من
الناس@/ ل�اه شـيئاً يفعل أن وهو الناس@: ِرئاء ذلک وفعل ,@ ãMُيرا ف$ن وراءيى بعضاً
ّية@: ß Ú-ال اGمزة@فقلت شئت@لّينت وال-ئية@وٕان معروفة@/ رآة@: ßXوا اXنظر@/ ُحسن واء@: والرُّ
قبُل@/ ا¡يض من@أمارات شيئاً أن@تَري أو دم@ا¡يض@, صفرة@بعد من ا¡ائض ما@تراه

ُرؤًي@/ وا�مع معروفة@, ؤيا@: والرُّ

اGاء راوية@, فهو aله@, رمي@: باب من َيرويه اXاء البع� روي روي@: ـ مصبا
رَويت يقال@: ومنه علzا@, اXاء ÒOيُسـ دابّة كّل ع� الراوية اُطلقت Øj للمبالغة@, فيه

ويـب)× ا¡Çديث@, زيداً َرّويت فيقال بالتضعيف ويعّديى ونقلتـه@, aلته ٕاذا ا¡ديث@:
العـرب لكّن اGمز أصلها يقال ا�يش@, علَم والراية ا¡ديَث@/ ُرّوينا فيقال للمفعول
رايات@, وا�مع اGمز@, يسمع n ويقول القول هذا ينكر من ومyم Hفيفاً@, تركه آثرت
والتدّبر@, الفكر وّية@: والرَّ ألفاً@/ الياء قلبت ِمفَعلة@, ع� ِمرأيَة وأصلها معروفة ـرآة ßXوا
نظرت ٕاذا أ�مر@, ã| أُت َروَّ من وهيى Hفيفاً@, Yز بغ� ألسنxم ع� جرت كلمة وهيى
العـمل ٕاظـهار وهو الرياء ومنه ,@Í½الب Mاّسـة أب½Íته ُرؤية@: ء ãÏ¿ال ورأيت فيه@/

وَرأيى الع� ُرؤية يقال ء@, ãÏ¿لل معاينxا الع�@: وُرؤية خ�اً@, به ويظنّوا ل�وه للناس
]Çع) للمفعول بالبـناء اُراه والّذيى رأياً@/ أ�مر ã| ورأي ُرؤًي@/ الرؤية وbع العـ�@,
ورجل والتدب�@, العقل :@ والرأيى ٕاليه@/ أذهب الّذيى ]ع) للفاعل وبالبناء أظّن@, الّذيى
غـ� فُـع� عـ� ُرؤيا منامه ã| ورأي آراء@/ الرأيى وbع باُ�مـور@, بص� :@ رأيى ذو
ٕا8 فـيتعّدي والظـّن العـلم ]Çع) يسـتعمل عاXاً@: ورأيتـه التأنيث@/ ٔ�لف من½Íف
رأيتَه فٕان ا¡واّس@/ أفعال من ٔ�@نّه واحد ٕا8 يتعّدي أب½Íته@, زيداً@: ورأيت مفعول�@,
هـو الفـاعل يكون ـ قا_اً ã(ُورأيت قا_اً@, رأيتُه وقلت ا¡ال ع� نصبxا هيئٍة@: ع�
متّصل� كانا ٕاذا واXراد قالوا@: قياس@, غ� ع� القلوب بأفعال Uتّص وهذا اXفعول
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رأي ١٤

الرجـُل وأهلَک ãÏ»نف ظلمُت ـ Wتنع غ� فٕانّه غ�ه@: ã| وأمّا ,@ ã(ُوعلمت ã(ُرأيت مثل
نفَسه@/

ونري ويري تري فيقال@: مستقبله@, من اGمزة وIذف Yزة@, عينُه :@ رأيى ـ مفر
وذلک ,@ Ø ãMرÇXا ٕادراك ؤيـة@: والرُّ الّلذينأَضUّنا@/ أِرنا ـ أَحداً ßÌ Ò¿ البَ ِمن تَِرينَّ فٕاّما ـ
وقبيلُه يَرا@كمهو ٕانّه ـ رvا ÒV وما@Nريى با¡اّسة ـ أ�ّول النفس@: Mسب@قوي ٌب ÔÍÈأ
كفروا@/ اّلذين Ú|َيتو ٕاذ َتري ولو Lو والتخيّل بالوهم ـ ãæوالثا م@/ Òuَترو � حيُث من
الفؤاُد كذَب ما@ Lو@ بالعقـل ـ@ والرابع َتـرون@/@ � ما أَري ã Ùæ @ٕا Lو بالتفّكر ـ@ والثالث
حالته ع� التاء وي-ك الكاف عليه فيدخل ,@ ãæ ß;أخ ري ÒV أرأيَت وNريى رأي@/ ما

التاء@/ دون الكاف ع� التغي� وُيسّلط والتأنيث@, وا�مع التثنية ã|
مفعول�@, ٕا8 تتعّدي العلم و]ع) واحد@, مفعول ٕا8 تتعّدي Öبالَع� ؤية الرُّ ـ لسا
النـظر ِسـيده@: ابن وقال راَعة@/ مثل وَراَءة ورؤية رأياً ورأي عاXاً@, زيداً رأي يقال@:

Øj واواً اÇGمزة فاُبدل ُرؤيتک@, أيى ِريَّتِک ع� :@ Ø ãèأ�عرا ابن وحكي والقلب@/ بالع�
مَن أصله :@Tمَعداَن مثَل َرا Xومَن ا¡ذف@/ ع� وِريته الياء@/ ]ناسبة الراء Ì»ك Øj اُدغم

ã| Fك ياء اGمـزة ُأبدل أو السا@كن�@, �لتقاء ٕاحداYا حذف Øj اGمـز@ فخفّف رأي@,
رأيُت@: من أّولَه زائدٌة كانت ء ãÏ¾ كّل سـيبويه@: قال وقريت@/ َسَيلت وقرأُت سألُت
ÇLو أ�ربع الزوائد من زائدة أّولُه كان أيى ÇYزه@, Hفيف ع� العرب اجتمعت فقد

هيى ã1ّال اGمزة ُتعاقب أريى ã| اXتكلّم Yزة جعلوا م Øu@�ٔ /@ ونريى وتريى ويَريى أريى
Çقّقه ÔJ وبـعÎÉم اÇXضارعة@/ حروف سائر أتبعوها Øj ,@ أرأيى Yزة وهيى الفعل ع�

قليل@/ وهو يرأي@, فيقول

الطالب والناظر اGدي@/ طلب النظر أّن ؤية@: والرُّ النظر ب� الفرق ـ ٥٨ الفروق
لرؤيـته@/ طـلباً Ø ãMرÇXا مكان حيال الع� تقليب النظر أّن wذا فصّح ء@, ãÏ¿ال لظهور
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١٥ رأي

رؤيxا �@يطلب حيث من أ�شياء يري تعا8 ا� كان ا ØXو /@ Ø ãMرXا ٕادراك هيى ؤية والرُّ
بالنظر@/ �@يوصف أ@نّه صّح

والبدvـة النظر@/ آخر بعÎÉـم قال Dف ويّة الرَّ أّن وّية@: والرَّ البَدvة ب� الفرق
القول وبدvة البدvة@/ خ$ف وهو ء ãÏ¿ال ã| التفّكر طول ويّة الرَّ بعÎÉم@: وقال أّوله@/

ã| أت روَّ تقول تأّمله@, ã| وا�ستقصاء الرأيى ٕاشباع والرويّة فكر@/ غ� من يكون ما
أ�مر@/

ورأيته ا��راء وا�مع القلب@, ُ رأيى :@ الرأيى الليث@: قال ـ ٣١٦ . ١٥ الxذيب
ٕان الفّراء@: وقال ارتأيُت@/ القلِب رأيى ِمن ويقال عليه@/ Í½الب يقع حيث أيى الع� َ رأيى
للخّفة@, طلباً ويا@, الرُّ قالوا ؤيا@: الرُّ من اGمزة العرب تركت ٕاذا ـ ون Ô�للّرؤيا َتْع Ôrُكن@
ã| وأمّا الك$م@, ã| ـ ُريّاك تقُصص � قالوا@: الياء ٕا8 الواو Iويُل شأuم من كان فٕاذا

Nوز@/ ف$ القرآن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالعـ� كان@, وسـيلة ّ بأيى اXطلق النظر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الصـور ب-كيب مُفكّرة ]تخـيّلة أو ,@ Ø ãæروحا ب¿Îود أو بصـ�@, بقلب أو البا¼Íة@,

/@ ãæعاXوا
ٕان رأوك وٕاذا ,@ Ûðـ Òt رآها@ ØFفل بازغاً@, الَقمَر رأي ØFفل @:@ ã| Fك بالعـ� ؤية فالرُّ
فقالوا معاِن@, Ò� ا تَراَءي ØFفل ُفطور@, ِمن َتريى َهل َيدُخلون@, النّاَس ورأيَت يّتخذوَنک@,

ةً@/ َجْهَر Eَا أِرنا

/@١ . ١٧ ـ آياِتنا ِمن يَه ß Ô" لِ َحْولَه باَر@ْكنا :@ ã| Fك بالقلب ؤية والرُّ

/@٧ . ١٠٢ ـ َع�اليق� ا Úuو Ô Ò#ل Ú Ôj oح Òا� اليَق�َل#ُونَّ ِعلَم َتعَلموَن لَو Uَّك@
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رأي ١٦

/@٢٣ . ٨١ ـ ـب� ÔXا باُ�ُفق رآه َوَلَقد
/@١٣ . ٥٣ ـ عند ُأخَري َنزلًَة رآه َوَلَقد

/@١١ . ٥٣ ـ َرأي ما الُفؤاُد كَذَب ما :@ ã| Fك ّ الروحيى بال¿Îود ؤية والرُّ

/@١٨ . ٥٣ ـ الُك�يى َربِِّه آياِت ِمن رأيى َلَقد
/@٤٦ . ٢٠ ـ وأريى ُع Òdأ ا Ôgَمَع ã& ٕانَّ

/@٧٥ . ٦ ـ وأ�َْرض واِت مى السَّ َمَلكوت Òoٕابراه نُِريى وَكذلک
/@١٤٣ . ٧ ـ ٕاليک أنظُْر ãæأِر َربِّ

/@٣٧@@.@@١٠٢ ـ ک ÔMأذ ã Ùæالَمنامأ ã|أَري ã Ùæ ٕا :@ ã| Fك النّوم ã|و ؤيا الرُّ ã| ؤية الرُّ

/@٣٦ .@١٢ ـ اً Ö)ُخ ãÏºرأ فوَق ُل ßaأ ãæأرا ã Ùæ ٕا َخر Ðا� وقال راً Ö Ò̀ ÔÍ ß½أع ãæأرا@ ã Ùæ ٕا
/@٤٣ . ٨ ـ Uًَقلي َمنامک ã| Eُا ُيريكهم ٕاذ

ْرض واتوأ�َ مى السَّ ã| ما لَُه َيْسُجُد Eَا أنَّ تََر Òn@َأ :@ ã| Fك ّ النظريى بالعقل ؤية والرُّ
/@١٨ . ٢٢ ـ

/@٧ . ٥٨ ـ أ�َرض ã| َوما واِت مى السَّ ã| ما َيعلَُم Eَا أنَّ تََر Òn@َأ
/@٤١ . ٢٤ ـ وأ�َرض واِت مى السَّ ã| َمْن لَُه ُيَسبِّح Eَا أنَّ تََر Òn@َأ

/@٦ . ٧٠ ـ َبعيداً َيرونَه م Ô Úuٕا :@ ã| Fك باXتخيّلة ؤية والرُّ

/@ ٨٦ . ٢٧ ـ Íاً ß½ُمب اَر Úyوال فيِه لَيْسكنوا اللَّْيَل َجعلنا أ@نّا َيروا Òn@َأ
/@ ٨ . ٣٥ ـ َحَسناً فرآُه َعَمِلِه ُسوُء لَُه ُزيّن ْن Ò Òfَأ

/@٣١ . ٢٨ ـ × Úَو� جانٌّ ا Øu@كأ @ Û Òð Ö Òt َرآها ØFفل
الرطـوبة ٕا8 Ø ãMرXا من اXنعكس النور فبانطباع بالعـ�@: ؤية الرُّ حقيقة وأمّا
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١٧ رأي

النور@/ مبحث ã| عنه مبحوث اXوضوع وهذا الع�@, ã| ا�ليديّة

وبعَض بعض مع اòيال ã| ا¢زونة الصور بعض ُترّكب قّوة فهيى ا¢ّيلة@: وأمّا
ُمفكِّرة@, تسّمي الباطنيّة النفس استعملxا فٕان مyا@, بعض مع الوهم ã| ا�زئيّة ãæعاXا

يِّلة@/ ÔU يت Ød الوهم استعملها وٕان

وتوّجهها الظاهرة ا¡واّس عن @تتحقّق@بانقطاع@النفس فهيى @النوم@: ã| ؤيا الرُّ وأمّا
Iت مستعَملًة كانت فٕان وٕادرا@كها@, لرؤيÇxا فراغ ا¢يِّلة للقّوة فتحصل الباطن@, ٕا8
من وتكون رؤيxا@, فتختلط وٕاّ� صائباً@, ٕادرا@كها فيكون والروحانّية@: العقل حكومة

أ�ح$م@/ أضغاث

/@ ّ ا¡ضوريى والعلم اليق� حّق مرتبة فهيى بال¿Îود@: ؤية الرُّ وأمّا

يراد القلوب@: أفعال من وهو مفعول� ٕا8 يتعّدي رأيُت ٕان ـ قوGم أّن 9O@و�
والبـص�ة العـاقلة بالقّوة إ�دراك أيى بالقلب@, ؤية الرُّ ]ع) كانت ٕاذا ؤية الرُّ أّن منه
الظـّن ]Çع) يكون با¢يلة@: ؤية الرُّ ]ع) كان وٕاذا قهراً@/ العلم ]ع) يكون الباطنّية@:
ويـراد القلوب@, أفعال ã| Fك مفعول� ٕا8 يتعدي أن اXفهوم� هذين ÏÉومقت قهراً@/
وغ�ها@/ كالع� البدنيّة ا�وارح من � القلب من تصدر ãæمعا ع� تدّل أفعال مyا

مطلق من قلناه ما هو فيه@: الواحد وأ�صل Ø ãOا¡قي معناها ؤية الرُّ أّن وليُعلم

هيى ا Ø̂ فٕا وغ�ها@: التعقّل أو التدّبر أو الظّن أو العلم مفهوم وأمّا بغ�ها@/ أو بع� النظر
مواردها@/ ã| مyا وتستفاد ؤية@, الرُّ آثار من

بالقلب الرؤية أّن ٕاّ� واحد@, ã Øك� مفهوم ٕا8 Fمرجعه وال¿Îود@: بالقلب ؤية والرُّ
الرؤية غ� وهذا بال¿Îود@, الرؤية Gا يقال منه العالية واXرتبة مراتب@, وله عاّم مفهوم

مفعول�@/ ٕا8 يتعّدي وهو والعقل@, بالنظر

9ÇO ف$ روي@: ـ ماّدة من اXفهوم� ا�ستقاء أو ا¡ديث aل oمفاه وأمّا
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رأي ١٨

وIّمل@, قبول نوع وهذا ,@ Ø ãMرXا نور انطباع ؤية الرُّ فٕاّن الرؤية@, وب� Fyبي التناسب
للنور@/ نازلة صورة واXاء@: نور@, العلم فٕاّن متناسبة@, واXاء والعلم والنور

عنوان الراية فٕاّن الرؤية@, من اشتقاقها يبعد ف$ ا�يش@: علَم ]ع) اية الرَّ وأمّا
Gم@/ وع$مة مَظهر وهو مyم@, ويتظاهر يُري وما ا�Fعة

ا�ستحاضة@, أو ا¡يض m$ع من ويظهر اXرأة من يُري ما ]ناسبة وال-ئية@:
اXرأة من وا¡ا�ت أ�يّام وتلک Uصوصة@, أيّام ظهور وٕاع$مه الدم ٕاراءة بسبب أو

ٕالzا@/ يتوّجه جالبة وهيى مyا@, وينتظر يتوقّع ما خ$ف

هذه أّن ا¡ّق@: ولكّن ,@ ãæ;أخ ]ع) ا Øuٕا فيقال أرأيَتُكم@: أو أرأيتَک صيغة وأمّا
لتـعي� الضـم� واتـصال الرؤَيـة@, مفهوم من ومأخوذة ãOا¡قي ]عناها أيضاً الصيغ
لعـدم واحـدة حـالة ع� الفعل Oويب ومؤنّثاً@, ومذّكراً وbعاً وتثنية مفرداً ا¢اطب

ã|و السـؤال ã| ومبالغة تأ@كيد ع� يدّل التعب� وهذا وÇIويله@, تغي�ه ٕا8 ا�فتقار
فيه@/ والدقّة ا�واب تفصيل

دونكـم@, دونـgا@, دونک@, فتقول@: العرب@, ك$م ã| كث�ة الصيغ هذه ونظائر
وهكذا@/ ها@كم@, ,@Fها@ك هاَك@, بكم@/ ÒÌ ß»ُوي بgا ÒÌ ß»ُي بک@, ÒÌ ß»ُي ٕايّا@كم@, ,@Fٕايّا@ك ٕايّاك@,

/@٦٢ . ١٧ ـ Ø ãَع� مَت كرَّ الَّذيى هذا أرأيتََک
/@٤٠ . ٦ ـ Eا َعذاُب أتا@كُم ٕان ُقلأرأيَتكُم

أنـفسكم من rأنصف ٕان وجدانكم وعند أنفَسكم أترون أو نفَسک أتري أيى
gIون@/ فكيف ٕالzا@: rورجع

ã| مyا يَتحّصل وما و�زمُها ا¡قيقّية@, معانzا ã| مستعملة هيى ا Ø̂ ٕا الصيغ فهذه
ويراد الصيغ هذه تطلق قد اX$حظة وwذه /@ ãæو ß;اخ أو ãæ ß;أخ ـ هو ا¢اطبة@: مقام
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١٩ رأي

اXفهوم@/ هذا مyا

والفكر والتخييل@, بالع�@, الرؤية من أعّم الرؤية ٕاّن قلنا وال-وئة@: ِويّة الرَّ وأمّا
ماّدة من مأخوذة كانت ٕان فال-وئة النوم@, ã| والرؤيا بالقلب@, واXشاهدة والتعقّل@,

وتفّكر@/ تدّبر ذات النفس جعل أيى والتعقّل@, الفكر فzا منظور فهيى الرؤية@:

Wتّدة@@/ Uصوصة رؤية ع� تدّل فيه اللفظ فزيادة الرؤيا@: وأمّا

وال¿Îادة@/ Í½الب ـ ماّدة راجع

َمه@ربُّه قالَ َربِّ أِرãæ أنظُْر@ٕاليکَ قالَ َلن@تَراãæ ولكـن يقاتنا@وكلَّ ßX ×Ïºا@جاَء@ُمو ØXو
/@١٤٣ . ٧ ـ ãæتَرا َفَسْوَف مكانَُه oْستَقرَّ فٕان َبِل Ò� ٕا�ا انظُر

والÇxبت ا�شـتقاق اشتّد وا¢اطبة اXناجاة لّذة وٕاحساس التكلّم هذا فبعد
ؤية الرُّ وسأل و[اِلک@نفسه@, ا�ختيار حالة عن وخرج والطلب@والوصل, اللقاء حرارة
متوّجه ع�@و� برؤية مقيّد غ� وال¿Îود, اللقاء كFل الكاملة@والوصل,@وطلب اXطلقة
فأجاب /@ ãæأِر ربِّ فقال@: Wتنعة@, أو عاXه ã| Wكنة صورة وٕا8 Uصوصة جهة ٕا8
اسـتجاب فقد هذا@ ومع ,@ ãæترا لَن بقوله@: اXـورد ذلک ã| به Nاب ما حّق سبحانه
ٕا� ولكنoنظُْر وجّل@: عّز فقال ـ اXيسور حّد ã|و Zكن ما ]قدار طلبته وأSح سؤاله
اللـقاء من ابتدائيّـة مرحلة ã| وصِعق ã Øالتج� من مرتبة أّول ã| Ïºمو فخّر بل@/ Òا�

ال¿Îودّية@/ ؤية والرُّ

وكذا اòارجيى فا�بل وفطرياً@, ÓDعظ كان ما هو فيه أ�صل ٕاّن قلنا َبل@: Ò� وا
ا�بل@/ مصاديق من لٕ$نسان النفسانيّة والعظمة إ�نّيّة

العظمة استقرار هو الرؤية حجاب أّن ٕا8 الكرZة ا��ية فتش� حال@: ّ أيى وع�
ÇNتمع أن Zكـن و� وفـنائها@, اندكا@كها من و�بّد الذاتّية@, إ�نّيّة و[كّن الشخصيّة
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تعا8@/ وQلّيه وجّل عّز ¾Îوده مع لٕ$نّيّة والبقاء ا�بليّة استقرار
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّب@:

مالک ع� ويطلق ومضافاً@, بالّ$م فاً معرَّ تعا8 ا� ع� يطلق الرّب@: ـ مصبا
]Çع) استعمل وقد اXال@, ورّب الدين رّب فيقال ٕاليه@, مضافاً يَعقل � الّذيى ء ãÏ¿ال
ا@/ Úwر رواية ã|و َربxّا@, أ�مُة تِلد Ø1ح :@TعX قوله ومنه أيضاً@, العاقل ٕا8 مضافاً السيّد
اXالک@, ]ع) للمخلوق بالّ$م استعFله Nوز و� قالوا@: راً@/ Ò̀ ربَّه ãOفَيْس التAيل@: ã|و
عـن عـوضاً بالّ$م جاء ا Ø[ور ا¢لوقات@, bيع ـلک ÒZ � وا¢لوق للعموم الّ$م ٔ�ّن
أ�مُة تَلد Ø1ح وقوله@: العبد@, رّب يقال أن Zنع وبعÎÉم السّيد@, ]ع) كان ٕاذا إ�ضافة
ومنه بتدب�ه@/ وقام ساسه ٕاذا قتل@: باب من َربّاً أ�مَر زيٌد وَربَّ عليه@/ حّجة ا@: Úwر
فـعيلة َربيبة الرجل@: امرأة لبنت وقيل فاعلة@, ]ع) فعيلة وَربيبة رابّة للحاضنة قيل
لفظ ع� ربيبات وجاء ربائب@, وا�مع �ّمها@, تبعاً غالباً wا يقوم ٔ�@نّه مفعولة ]ع)
حرف :@ وُربَّ طبخ@/ ٕاذا الرطب ِدبس ّب@: والرُّ أِربّاء@/ وا�مع ربيب@, وإ�بن الواحدة@/
مُقَحمًة التاُء عليه وتدخل رجل@قام, ُرّب ع�@النكرة@Lو ويدخل غالباً, يكون@للتقليل
واختّصت لسكنت للتأنيث كانت لو@ ٕاذ للتأنيث@, وليست ,@Tروّية ب$ وواردة Xزائدة

باXؤّنث@/
ّب@: فالرَّ عليه@, والقيام ء ãÏ¿ال ٕاص$ح ـ فأ�ّول اُصول@, ع� يدّل َرّب@: ـ مقا
قام ٕاذا َضيعَته@: ف$ن ربَّ يقال ء@, ãÏ¿لل اXصلح ّب@: والرَّ والصاحب@/ واòالق@, اXالِک@,
بـه ُيـَربُّ ٔ�@نّـه وغ�ه@, للعنب ّب والرُّ ّب@/ بالرُّ َمربوب سقاء وهذا ٕاص$حها@/ ع�
ُأربُِّبه@/ وربَّبْتُه أُرّبه@, Ú ã]الص وَرَبْبت بالرّب@/ العارف :@ Û ã Øèوالِر َمربوب@/ وفرس ء@/ ãÏ¿ال
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٢١ رّب

عليه@, وإ�قامة ء ãÏ¿ال لزوم ـ ا��خر وأ�صل بيب@/ الرَّ أمر ع� يقوم الّذيى اّب@: والرَّ
وأرض دامت@, ٕاذا البـلدة@: Çwذه ـحابة السَّ أربَّت يقال أ�ّول@, لٔ$صل مناسب وهو

ã1الّـ :@ Úè الرُّ الشـاة الباب ومن َرباباً@/ حاب السَّ يى Ùd ولذلک مطر@, wا �يزال َمَرّب@:
حديثاً@, وَضَعْت ã1ّال هيى ويقال البيت@/ �زمت ٕاذا اُِربَّت@: فقد ,@éَّلِل البيت ã| تبس ÔI
ØËÈ ـ@ الثالث وأ�صل أ�ّول@/ الباب من وهو ولدهـا@, ã Ùèُتر ã1ّال فهيى كذا كان فٕان
قياساً كلّه الباب كان النظـُر اُنعم وم1 قبلـه@/ Xا مناسـب أيضاً وهو ء ãÏ¿لل ء ãÏ¿ال
ِربابًة العهد يى Ødو أِرّبة@, للمعاهدين يقال العهد@, وهو بابة الرِّ الباب هذا ومن واحداً@/

الكث�@/ اXاء َبب@: والرَّ ويؤّلف@/ Nمع ٔ�@نّه

,@� انيّ َربّ كونوا ـ با� العارف تأ@لِّه ÔXا :@ ãæبّا والرَّ مالكه@/ ء@: ãÏ¾ كّل ربُّ ـ صحا
ف$ن وربَّ ها@/ Ø]وأ أصلحها الصنيعَة@: وَربَّ فوقهم@/ كنت أيى م Ôxُسس القـوم@: َرَبْبُت
ا�جBع@/ ّبُب@: Ú-وال /@ × Øèَر ÔXا والَمربوب@: @َربّاه@/ أيى ,@ Ó(ع[ وَتَرّببه@: وَربَّبه يرّبه@َربّاً@, ولَده
,@Ì»بالك ِرباب واXصدر ُرباب@, وbعها حديثاً@, وضعت ã1ّال الشاة فُع�@: ع� ×è والرُّ
جل@: الرَّ وَربيب أ�ب@/ امرأة والراّبة@: اُ�ّم@/ زوج والراّب@: بالو�دة@/ العهد قرب وهو
بائب الرَّ واحدة أيضاً@: بيبة والرَّ َربيبة@/ bواُ�ن َمربوب@, ]ع) وهو غ�ه من امرأته ابن

ٔ�لباuا@/ البيوت ã| الناس ُتربzّا ã1ّال sالغ من

ا¦ام@, حّد ٕا8 فحاً� حاً� ء ãÏ¿ال ٕانشاء وهو ال-بية أ�صل ã| الرّب@: ـ مفر
�ِ ٕاّ� مطلقاً الرّب و�@يقال للفاعل@, مستعار مصدر ّب@: فالرَّ وربَّبه@/ وربّاه ربّه يقال
آبائكم@, ورّب ربُّكم غفور@, وربٌّ طّيبة بلدةٌ ـ اXوجودات ]صلحة اXتكفّل تعا8
ولفظ منسوب@ٕا8@َربّان@, قيل :@ Ø ãæبّا والرَّ رّبک@/ عند ãæواذ@كر الفرس@, ورّب الدار ورّب
منسوب هو وقيل@: فََعل@, من يُب) Fّوقل وَسكران@, َعطشان Lو يُب) فَِعل من فَع$ن
بالعلم@, نفسـه َيرّب أو ,@oكا¡ك العلم َيرّب الّذيى وهو اXصدر هو الّذيى الرّب ٕا8
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,@ ّ ٕاGيى كقوGم تعا8 ا� أيى الرّب ٕا8 منسوب وقيل@: مت$زمان@, التحقيق ã| وك$Yا

ã| Ø ãæربّا وقيل َربّانّيون@/ وا�مع ,@ Ø ãæÊ»وج Ø ãæيا¡ قوGم ã| كزيادته فيه النون وزيادة
مصدر بوبّية@: والرُّ /@ Ø ãæبّا كالرَّ Ø ã Øè فالرِّ كث2@: ِربِّّيون ـ تعا8 وقوله ,@ Ø ãæياÌº لفظ أ�صل

غ�ه@/ ã| يقال والّرباية وجّل@, عّز ا� ã| يقال

سّيد@/ ضابط@, وزير@, معلِّم@, حاخام@, @= @TَربX ـ@ @ ـ قع

بطٌل@/ س@, مدرِّ معلِّم@, حاخام@, ,@ ãæربّا TَربّانX @ ـ @@@@@

اÇXالَک@, الرّب يكـون أقسـام@: ث$ثة ع� Ë»ينق الرّب :@ أ�نباريى ابن ـ لسا
َربّـاً@, َيـُربّه Ú ã]والص ولَده وربَّ اÇXصلَح@/ الرّب ويكون اXطاع@, السيَّد الرّب ويكون
وتـراعـzا ÇIفظها أيى ـ@ ا@ Ûwَتـُر نعمة لک ا¡ديث@: ã|و َربّاه@/ وَتِربًّة@: تربيباً وَربّبـه
التـضعيف@, ÇIويل ع� تربيًة وَربّاه وارَتبَّه@, وتربّبه ولده@/ الرجل ã Øèُير Fك وتربzّا@,
كان الطفوليّة يُفارق Ø1ح ووليَه عليه القيام أحسَن أيضاً@: التضعيف Iويل ع� وتربّاه
بائب@: والرَّ /@ × ØèرXا واXربوب الفرس@/ وكذلک وَربيب@, َمربوٌب Ø ã]والص يكن@/ n أو ابنه
صاح}ا ٔ�ّن َمربوبة@, ]ع) ربيبة واحدtا بسا_ة@, وليست البيت ã| تكون ã1ّال sالغ
من اُ�لوف وهم بِّيِّ� الرِّ واحد ã Ùè والرِّ ّبة@/ كالرُّ بّة والرَّ الناس@/ من الفرقة ّبة@: والرُّ ا@/ Øwَير
وَضّمها الراء Ì»بك ربّيّون الزّجاج@: قال َربَّة@/ واحدtا ا�FÒعات من وأ�ِربَّة الناس@/

الكث�ة@/ ا�Fعة وهم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النـقائص ورفِع الgال جهة ٕا8 ء ãÏ¾ سوق اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا�عـتقادات أو العـوارض أو الذاتـيّـات جـهة من كان سـواء@ والتحلية@, بالتخلية
ٕانسان ã| اXتداولة@, العلوم أو وا��داب أ�عFل أو وأ�خ$قيات الصفات أو واXعارف
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٢٣ رّب

وتgيل مAلته ترفيع ãÏÉيقت ما وMسب Mسـبه ء ãÏ¾ كّل ã9ف نبات@, أو حيوان أو
شأنه@/

بإ�نعام@, آخر مورد ã|و بإ�ص$ح@, مورد ã| عyا Ø;يع أ�صيلة ا¡قيقة وهذه
يـناسب ]ا آخر ã|و بإ�[ام@, مورد ã|و بالسائس@, موضوع ã|و باXدّبر@, آخر ã|و

ا¡قيقة@/ مصاديق من كلّها ãæعاXا فهذه ٕاليه@/ ويرجع أ�صل

واX$زمة والعلّو وا§اء والزيادة والقيمومة والسيادة واXصاحبة اXالكيّة وأمّا
من مyا كّل يشاwها@: وما والتغذية والتعلم ا¡اجة ورفع وا�مع وإ�دامة وإ�قامة
وتناسـب اXقام اقتضاء Mسب خاّص مورد ã| مyا وكّل آثاره@, ومن أ�صل لوازم

اXوضوع@/
العارف ورّب تلميذه اXعلّم وربَّ مو�ه@, السيُِّد وربَّ ولدها@, اُ�ّم ربَّت فيقال
اXرضعة ورّبت أرضه@, الزارع ورّب ماله@, التاجر ورّب النبات@, اXطر وربَّ مريده@,
راّب فـهو السـقاء@, الصانع ورّب مربوبxا@, الربيبة ورّبت أ�مر@, زيد ورّب الطفل@,

/@ × Øèوُمَر َمربوب وذاك وَرباٌب@/ وُرّب وَربّاُن وَربٌّ وَربيب

ã|و بالفاعل@, النسبة قيام إ�فعال ã|و النسبة@, Vّرد ي$حظ ا£ّردة الصيغ ã9ف
وجـهة الذات اتّـصاف ة@: ß{شـXا الصـيغ ã|و به@/ اXفعول ع� النسبة وقوع التفعيل

الثبوت@/

اXبالغة ع� فيدّل ْعب@: والصَّ ب@, ÖÍ ÚÉكال والوصفيّة اXصدريّة ã| يش-ك ّب فالرَّ
الصفة wذه متّصف وهو ال-بية شأنه من كان من فالرّب ال-بية@, وثبوت ا�تّصاف ã|

فيه@/ ثابتة

رّب ,@oالَعظ الَعرش رّب وهارون@, ×Ïºمو رّب ء@, ãÏ¾ كّل رّب ,@� ÒXالعا رّب
البلدة@, هذه رّب واXغرب@, اÌ¿Xق رّب ل�@, أ�وَّ آبائكُم رّب ْرض@, وأ�َ وات مى السَّ
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اس@/ النّ رّب الفلق@, رّب الَبيت@, هذا رّب

والتـgيل والنـظم التدب� من اXوضوع@, اقتضاء Mسب مyا كّل ã| فال-بية
/@oوالتنع وإ�ص$ح

ا�هات bيع من ال-بية مطلق ف�اد ء@, ãÏ¿ب وتقييد ٕاضافة دون من يطلق وقد
َربّاً@/ أبغيى Eِأغ2ا ,@oَرح َربٍّ ِمن قْوً� َسUٌم غُفور@, َوَرّب َطيِّبٌَة بلدةٌ :@ ã| Fك@

وترفيعاً@/ ÓFوعل وأدباً وعمً$ وأخ$قاً ذاتاً ال-بية مطلق فاXراد
:@ ã| Fك خصوصيّة دون من الذات مطلق ٕا8 يضاف ما مyا وقريب

رّبک@, ٕاّن رّبک@, واذ@كر رّبک@, لنا ادُع �@تَذْر@, ربِّ ,@ ã� oغفر ربِّ ,@ ãæأِر ربِّ
علينا@, أنِزل رّبنا ا@, منّ تقـّبل رّبنا gا@, ربُّ ن Òf ورّبكم@, ã Ùèبر ُعْذُت رّبكم@, من Uًفض
ِمن ُهـدًي ع� ا@, Ùwلِر وأِذنْت ا@, Ùwر بأمر رّبه@, فاجتـباه رّبه@, لُه قال َلنا@, اغِفر رّبنا

/@ ييى Ö ÔJ اّلذيى ã Ùèر م@, Ùwر
صورة ّ أيى ã|و Wكن Lو ّ بأيى اXوضوعات wذه اXتعلّقة ال-بية مطلق ف�اد

مقتضية@/

ُسبحان :@ ã| Fك Øمع� ومفهوم خاّص موضوع ٕا8 اُضيف ٕاذا ما R$ف وهذا
الَفَلق@/ ربِّ واXغرب@, اÌ¿Xق ربِّ ة@, الِعّز ربِّکربِّ

ا� بـيَد كّل ونظمها@: ها Òوتدب� عالية مراتب ٕا8 ها Òسـ� أّن ٕا8 فzا فيشـار
اXتعال@/

واسـتع$ء قـدر ذا ء ãÏ¾ كون عن عبارة العّزة أّن اXواّد@: هذه ã| ء وسـيجيى
وطلوعه الوجود ظهور عن عبارة والغروب@: وال¿Ìوق دونه@/ من ٕا8 بالنسبة وتفوق

ٕابانة@/ مع انشقاق والَفَلق@: وغروبه@/ ٕاضاءة@, مع
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أ�@ك;@, ا�شتقاق من ـ وربأ وربو@, رأب@, ـ وماّدة اXاّدة هذه ب� ما 9O و�
التداخل يبعد و� وا§اء@/ الزيادة ]ع) والربأ والربو وا�مع@, إ�ص$ح ]ع) فالرأب
هذه ذيل ã| اXذكورة وإ�ص$ح وا§اء الزيادة ـ oمفاه يكون وأن ,@ ãæعاXا هذه ب�
غ� من والتداخل@, التشابه جهة من فzا وداخلة والربو@, الرأب من مأخوذة اXاّدة@,

Iقيق@/
اÇXضاعف@, صيغ من نظائرها ã| Fك فzا@ إ�بدال طرّو اXع) هذا ع� ويدّل

ã| للـتخفيف ,@ × ØèَرÇÔXا وذاك ãèُمر فهو تربيـة ã Ùèُير Øèَر الرّب@: من التفعيل ã| فيقال
ودّسـ«Îا التصـديد وأ�صل وأمليت@, وَدّسـاها التصـدية ã| Fك اXكّرر التضـاعف

والزيادة@/ ا§اء ]ع) الربو من ال-بية أّن فيظّن وأمللت@/

للـنوع@/ Ì»بالك ِفعلة وع� للمّرة@, بالفتح فَعلة فع� بالتحـريک@: الربّة وأمّا
وما ال-بية@, من ونوع واحدة@, تربيـة أيى يُفَعل@, ما ]ع) كاللُّقمة ØËÉبال فُعلة وع�
علم أو صفة أو ذات ã| وا�سðادة إ�^اء ٕا8 ال-بية مفهوم مرجع كان وØXا به@/ Øèُير
مفهوم ٕا¾Ìاب ٕا8 مضافاً الزيادة@, مطلق الصيغ هذه من يراد فقد غ�ها@: أو أدب أو

والّربأ@@/ الّربو

ربّيّون فzا وا�مع الث$ث@, با¡ركات ـ Ø ã Øèر فيقال النسبة ياء علzا ويدخل
بالتحريک@/

/@١٤٦ . ٣ ـ َوَهُنوا ا Òf Õ2كث ِربِّيُّون َمعه قاتَل Ø ã6ن ِمن وكأيِّن
و�@بّد حقيقّية@, Uصوصة برنا¶ ٕا8 ومنسوبون خاّصة@, َتربية Gم رجال أيى
وهـذا ,@ هيى ٕاّ� ليست ا¡قيقـيّة ال-بية فٕاّن روحانّيـة@, ٕاG×يًّة ال-بيـة هذه تكون أن

الكلمة@/ ٕاط$ق ÏÉمقت

بـفتح القّراء من بعض وقرأ للكلمة@/ Ø ãOا¡قي أ�صيل اXدلول هو اXع) وهذا

www.attaweel.com



رّب ٢٦

نـوع عـ� اللفظ ليدّل الك«Ìة هيى الصحيحة القراءة ولكّن ,@ ØËÉبال وبعÎÉم الراء@,
ال-بية@/ من خاّص

وإ�خـ$ص الص; وتعلّموا النبـّوة@, مكتب ã| تربّبوا قد رجـال هؤ�ء نعم
أ�نـبياء صّف ã| ومقاتلون Vاهدون فهم والرسالة@, الوحيى مهابط من وا�ستقامة
]ناسـبة أخري@, كلFت أو بّانيّون الرَّ دون بِّيّون الرِّ كلمة يناسب اXقام وهذا ومعهم@,

ال-بية@/ Iت وقوعهم

/@٧٩ . ٣ ـ الكتاَب @ُكنrُتعلِّمون �]ا انيِّ َربّ كونوا ولكن
/@٤٤ . ٥ ـ وأ�حبار انّيون والربّ هادوا لّلذين اّلذينأسَلموا النبّيون ا ßw كُم ÒJ
صفته ومن شأنه ِمن يكون مَن هو بّان والرَّ بّان@, والرَّ ن ×a كالرَّ بّان الرَّ منسوب
Iت واقعاً يكون من أيى ,@ Ø ãæَربّا تقول شخص ٕاليه ُنسب وٕاذا الثبوت@, بنحو ال-بية

العنوان@/ وwذا ا�هة هذه من ٕاليه ومنتسباً الصفة wذه ومتّصفاً بّان الرَّ تربية

ٕا8 ُينسب بّان@: الرَّ ã|و ,@ ã ÙèرXا ٕا8 يتوّجه Øj أّوً� ال-بية ٕا8 Ø ã Ùè الرِّ ã| فالنسبة
الصفة@/ ٕا8 يتوّجه Øj أّوً� بّان الرَّ ا�

ذا كونـه مع بّان الرَّ هو Ø ã]ّالن فٕاّن أعـّم@, بّان الرَّ أّن :@ Ø ã]ّوالن بّان الرَّ ب� والفرق
نفسه@/ ã| Ø ãæروحا اعت$ء

ا��يـة ã| النـبّيون@, كلمة ع� عطفه وكذلک مورده@, ã| به التعب� لطف فظهر
اُ�و8@/ ã| ُتعلِّمون@, rكن ]ا bلة وذ@كر الثانية@,

/@٢٣ . ٤ ـ َدَخلwrّن ãçUّال ِنسائكُم من ُحجوركُم ã| ãçUّال بائُبكم وَر
من ع� تدّل الصيغة وهذه وكتائب@, صحائف Lو َفعيلة@, bع فعائل باِئب الرَّ
جـهة ٕا8 النـظر كان ٕاذا@ واÇXؤّنـث اXذّكر فzا ويسـتويى له@, وثبت بوصف اتّصف
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ليّة وا�� اXرآتية جهة من منظوراً الوصف وكان الذات ٕا8 النظر كان ٕاذا وأمّا الوصف@,
فيختلفان@/ اXورد هذا ã| Fك@

هـذه أّن والتـحقيق ا�Çّر@/ حروف من النحويّون عّدها قد :@ ُربَّ كلمة ع�وأمّا يدّل Ëºٕا وهو فzا@, منظـور الواحد وأ�صل اXاّدة@, من مأخوذة أيضاً الكلمة
ُفعَلة@, عن أو Vهول ماض فعل عن ومأخوذ لل-بية@, الّ$زمة والك*ة وا§اء الزيادة

بإ�ضافة@/ بعده ما وNّر

عدا كلFت ونظ�ه للمبالغة@, أو اّدعاًء أو حقيقياً ٕامّا مفهومه ã| التكث� وهذا
حوش@/ ـ@ راجع ـ@ ا�اّرة ا¡روف من اXعدودة وحاشا وخ$

/@٢ . ١٥ ـ ُمسِلم� كانوا @لو َكَفروا الَّذيَن َيودُّ ا Ú[ُر
Fك موصوفة@, نكـرة أو موصـولة ما فكلمة الكافرون@, يوّده الّذيى كثـ� أيى

العوامل@/ ¾Ìح ã| ذ@كرناه

حاجة و� اXاّدة@, مشتقّات bيع ã| وملحوظ منظور الواحد أ�صل أّن فظهر
وLتاج الكلFت تفس� ã| نتكلّف Øj وا�ستعارة@, ا£از ٕا8 ا¡قيقة عن العدول ٕا8 لنا

ضعيفة@/ تأوي$ت ٕا8

/@٣٩ . ١٢ ـ الَقّهار الواحُد Eُا أِم Õ2خ قوَن متفرِّ أ@أرباٌب
واحـد كـّل متعّددة@, متفّرقة أرباباً يتّخذ أن �زم ربّاً@: ا� غ� يتّخذ مَن فٕاّن
جـهات ã|و ,@ ّ دنـيويى ابت$ء رفع ã|و عنوان ã|و مال ã| حاجة@, ã|و جهة ã| مyم

تعا8@: قال Fك وغ�ها@, اُخروّية@,

/@٣١ . ٩ ـ أرباباً م Òuورهبا أحباَرهم ذوا Ò ØHا
/@ ٨٠ . ٣ ـ �أرباباً والنبيِّ اUXئكَة َتّتخذوا يأُمَر@كُمأن َو�
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/@٦٤ . ٣ ـ Eا دوِن ِمن أرباباً بْعضاً بْعُضنا يتَّخَذ َو�
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربح@:

ٕا8 الفعل ويُسند ,@ يى Ùd وبه وَرباحاً@, اً ÒMَر َتِعب باب من Qارته ã| َرِبَح ـ مصبا
ِرMاً@/ أعطيته ٕارباحاً@: الرجَل وأرMُت راMة@/ فهيى Qارته ْت Ò ßMَر فيقال Vازاً@, التجارة
لكّل يت Ød ٕاذا ة@: ÒMمرا منه واش-يته اXتاع وبعـته منقـول@/ فغ� بالتثقيل ته ØMر وأمّا

رMاً@/ منه قدر

َرِبح ذلک من مبايعة@, ã| Tوزيادة Xفضل َشّف ع� يدّل واحد أصل ربح@: ـ مقا
يقال Fك وَربٌَح@, ِربٌح يقال فzا@/ ُيربَح راMة@: وQارة استشّف@, ٕاذا َيرَبح@: بيعه ã| ف$ن
باح@, الرُّ الباب@: عن شّذ ا ØWو وال-ّبح@/ للبيع لب ÔQ وإ�بل اòيل َبح@: والرَّ ومَثَل@/ ِمثل

الِقَرد@/ ٕانّه يقال

\رة من يعود ما كّل ã| به يتجّوز Øj اXبايعة@, ã| ا¡اصلة الزيادة الربح@: ـ مفر
ْت ÒMَر ا Òf ـ@ نف«Îا لعة السِّ ٕا8 وتارة لعة@, السِّ صاحب ٕا8 تارة الربح وينسب عمل@,

Qارtم@/
ã| دخل ٕاذا للرجل تقول العرب التَّْجر@/ ã| النَّماء باح@: والرَّ بَح والرَّ بح الرِّ ـ لسا

فـيه@, ُيربَح كان ٕاذا ُمرِبٌح@, بيع وهذا Çته@, Ö ÒMورا ف$ن َرِبح Êح@/ Ú»وال باح بالرَّ التجارة@:
فzا@/ ُيربَح راMة@: وQارة فzا@, صاح}ا َرِبح ٕاذا Qارته ت ßMَر تقول@: والعرب

عظم@/ تضاعَف@, ^ا@, ك*@, زاَد@, ـ@ @TراباهX @@ ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩ ربص

والتحقيق@:

^اء وهذا معاملة@, ã| وزيادة ^اء حصول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بْل والرَّ بْو والرَّ الربأ مواّد وب� وبيÇyا مبايعة@, ã| تكون بأن مقيّدة وزيادة Uصوص

أ@ك;@/ اشتقاق Tو^ّو X@ك*ة

صحيح Fyم كّل يعامل@, من ٕا8 أو اXعاملة ٕا8 واÌ»òان الربح نسبة ٕاّن Øj
/@Ì»خ أو Qارته ã| التاجر ربح ويقال خ«Ìت@, أو Qارته رMت فيقال وأدباً@, عرفاً

التجارة@/ ٕا8 أو التاجر ٕا8 ينتسب أن عرفاً يصّح فالربح

/@١٦ . ٢ ـ تQارtم Ò ßMَر fا ديى ÔGبا Uلَة الضَّ ُوا Ò Ò#اش اّلذيَن ولىِئَک اُ
الّضـ$لة أخـذوا ورسـوله@: ا� وÇOادعون با��خـرة يؤمنـون � الّذين فٕاّن
اXعاملة@, هذه خ«Ìان ٕا8 و�@يتوّجهون عنه@, وبا�ن½Íاف اGدي قبال ã|@واختاروها

راMة@/ غ� مyم التجارة فهذه

يكون بأن تركه@, ما ع� وزيادة ^اء فzا حصل ٕاذا راMة تكون التجارة فٕاّن
تلک ã| الربح فيتحّصل قيمته@, أصل وع� يعطيه ما ع� زائداً يأخذه الّذيى العوض

أيضاً@/ لصاحبه ويتحقّق اXبادلة@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربص@:

ترّبصت يقال ال-بّص@, ذلک من ا�نتظار@, ع� يدّل واحد أصل ربص@: ـ مقا
ُربصة@, متاعيى ã| ã8و ُربصة@, بالب½Íة ã8 :@Tسيستان Xمعّرب ãæِجْستا السِّ وحكي به@/

تربّص@/ فيه ã8 أيى
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مـنه@/ Ëºٕا ُغـرفة@: وزان بـصة والرُّ انـتظرته@/ تـربّصاً@: أ�مر ترّبصت ـ مصبا
به@/ نزوله توّقعت بف$ن@: أ�مر وترّبصت

أو خ�اً به انتظر به@: وتربّص َربصاً ء ãÏ¿بال ربص ا�نتظار@/ ال-بّص@: ـ لسا
والفعل ما@, يوماً به تنتظر أن ء ãÏ¿بال ال-بّص الليث@: كذلک@/ ء@: ãÏ¿ال به وتربّص اً@, ØÌ¾
أو الظـفر ٕاّ� أيى ْسـنَي�@, Ô¡ ا ٕاْحـَدي ٕاّ� ِبنا َتربَّصون َهل التAيل@: ã|و به@/ ترّبصت
ننتظره ما فب� بأيدينا@, قتً$ أو ا� من عذاباً ين@, ØÌ¿ال بكم@أحَد نَ-بّص ال¿Îادة@وLن

تلّبث@/ أيى ُربصة@, أ�مر هذا ع� ã8و كب�@/ فرٌق وتنتظرونه

وبَص� Íß½مُب فهو ٕابصاراً@, Í½يُب ÒÍ½أب معروف@, :@ÍÒ½ والبَ ـ ٢٥٩ . ١ ا�مهرة
اً ØÌ¾ أو خـ�اً جل بالرَّ انتظارك وهو ربصاً@: به وربصت تربّصاً ء ãÏ¿بال وترّبصُت ///

ا�زع@/ ضّد والص;@: ح�@/// Øح� به ف#ّبصوا التAيل@: ã|و به@/ Jّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى والنـظر@, الص; من اXرّكب اXفهوم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أو الصـ; أو التلّبث مطلق وليس اً@/ ØÌ¾ أو خ�اً أمر@, ¡دوث توقّعاً والنظر التلّبث

اXذكورة@/ بالقيود بل أ�صل@, مصاديق من إ�بصار أو النظر أو التأخ�

واXع)@/ اللفظ جهة من والربص@: والص; Í½الب مواّد ب� التناسب 9O و�

فقط@/ هو@, حيث من النظر مفهوم ا�نتظار ماّدة ã| وي$حظ

/@٥٢ . ٩ ـ بِّصون Ò#ُم َمعكُم ٕانّا َف#بَّصوا
/@٢٢٦ . ٢ ـ ر ÔÎ¾تربُّصأربعةأ نسائهم من يؤلون للَّذيَن

/@٢٥ . ٢٣ ـ ح� Øح� به ف#بَّصوا ِجنّة به رجٌل ٕاّ� هَو ٕاْن
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/@٢٣٤ . ٢ ـ Ìاً Ö¿وَع ر ÔÎ¾أربعةأ بأنف«Îّن ي#بَّصَن أزواجاً ويََذرون
/@٩٨ . ٩ ـ وائر الدَّ ِبكُم بَُّص Ò Ò#َوَي

/@٢٢٨ . ٢ ـ ُقروء ثUثَة بأنف«Îن ي#ّبصَن واXطّلقاُت
لطف يظهر وwذا منظور@, أمر Iقّق بتوقّع التلّبث اXوارد هذه bيع ã| اد Ôف�
ما أو التوقّع أو التأخ� أو الّص; أو ا�نتظار أو التلّبث دون اXاّدة wذه فzا التعب�

يشاwها@/

اÇXطاوعة عـ� تـدّل الصيغة هذه فٕاّن التفّعل@: بصيغة اXوارد ã| التعب� وأمّا
اذها@/ ØHوا بصة الرُّ اختيار اXع) فيكون والوفاق@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربط@:

ما باط@: والرِّ شددته@/ لغًة@: قتل باب ومن ÍÈب@, باب من ربطاً َربطته ـ مصبا
Fك بالص;@, قلبه ع� ا� َرَبط للُمصاب@: ويقال ُرُبط@/ وا�مع وغ�ها@, الِقربة به ُيرَبط
العدّو@/ ثغَر �َزم ٕاذا مرابَطًة@: رابط من Ëºٕا باط@: والرِّ أGمه@/ أيى عليه ا� أفرغ يقال

موّلد@/ ـ للفقراء يُب)× الّذيى باط@: والرِّ

أربِطُه َء ãÏ¿ال ربطت ذلک من وَثبات@/ َشّد ع� يدّل واحد أصل ربط@: ـ مقا
ُربِطوا قد م Øu@كأ ,@ العدوِّ َثْغر م$زمة باط@: الرِّ الباب ومن ِرباط@/ به يُشّد والّذيى َربطاً@/
ويقال والنفس@/ القلب شـديد أيى ا�أش@, رابط وَرُجل و�زمـوه@/ به فثبـتوا هناك
فوقها@, fا واّب الدَّ من مُس Òòا اòيل@: من باَط الرِّ ٕاّن ويقال@: باط@, للرِّ الفرَس ارتبطت

ِحبالته@/ أيى ِرباطه ã]الظ قطع ويقال ِت$د@/ يقال Fك اòيل من ِرباط ف$ن و��ل

وَمرَبط@, َمرِبط واXوضع شددته@, أيضاً@: وأربُطه أربِطُه ء ãÏ¿ال َربطت ـ صحا
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هذا@, الربيط نعم ويقال الدواب@, من رأساً كذا يرتبط وف$ن ,@Aَع َمرِبط له ليس يقال
اòيل@/ من ترتبط Xا

به@/ َربَطها ما ربطة@: ßXوا ربط ßXوا ه@/ شـدَّ وَربيط@: َمربوط فهو َء ãÏ¿ال رَبط ـ لسا
/@Tا¡بل والنسعة ا¤شّو@/ X الفراش ِشيَّة Ò¡ا فوق تشّد لطيفة ِنسعة حل@: الرَّ من واßXربَطة
يرُبط كأ@نّه القلب@, شديد أيى ا�أش@, رابط ورجل الدواّب@/ من ارُتبط ما بيط@: والرَّ
ووُثق@وَحُزم قلبه اشتدَّ جأُشه@ِرباطًة@: ورَبَط Pرأته@وشجاعته@, يكفّها الفرار عن نفسه

وع@/ الرَّ عند يفرَّ فلم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| أو ء ãÏ¿بـ مـتعلِّقاً والشـّد التوثيق هو اXـاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
من هو حيث من Fمفهومه ي$حظ والشّد والتوثيق ا¡ال@/ تلک ع� ليثبت موضوع
ي$حظ التوثيق ã|و الثبوت@, جهة ٕا8 Fzف نظر دون ومن آخر@, ء ãÏ¾ ٕا8 تعلّق دون
قيد@/ ٕا8 نظر دون من ا�هات bيع من fطلق الشّد@: وأمّا والوثوق@/ ا�طمينان جهة

أ�صـل ذلک آثـار من واللزوم@: وا¡زم والوثوق الثبوت ـ oمفاه أّن فظهر
لوازمه@/ ومن

/@٢٠٠ . ٣ ـ وراِبطوا وصاِبُروا وا Ô ß�صo آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
Mيث عليه والثبات الص; ٕادامة واXصابَرة واXكاره@, الوظائف قبال ã| الص;
عنه Ø;ويع بيyم@, ا�رتباط Iقّق واXرابَطة الناس@, ب� Øويتج� علناً منه الص; يظهر
الث$ث@وIقّقها اXقّدمات وهذه ـ كردن پيدا و@بستگي وابسته@شدن ـ بالفارسّية@بكلمة

مطلوب@/ كّل ٕا8 الوصول ã|و مس� كّل ã| �زمة

وُيرشدهم@, vدvم ومن أ�فراد ب� ا�رتباط Iقّق أّوGا مراتب@: Gا واXرابَطة
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٣٣ ربط

يأمر ما ع� ويعملوا بٕارشاده ويسـ�وا ـديه Ôw لzتدوا وإ�مام@, أ�ُمّـة ب� Dف أيى
ويyَي@/

ã| ويستقّروا بيyم Dف رaاء ليكونوا أ�مة أفراد ب� اXرابطة Iقّق ـ وثانzا
واحدة@/ كلمة وع� Uالفzم ع� واحداً ويداً واحد صّف

أنف«Îم عن للدفاع الّ$زمة والقوي التجهñات جهة من الربط Iقّق ـ وثالثها
اXراتب@/ هذه �ميع شاملة فاXرابطة منافعهم@/ و¡فظ

أّولية مرتبة بنفسه فرد ã| والقلب البدن ب� Dف الّربط ٕاّن نقول@: أن يبعد و�
ا�أش@/ بربط عyا Ø;ويع اXراتب@, هذه قبل

/@٦٠ . ٨ ـ ْيل Òòا ِرباِط َوِمن قّوة ِمن Ôrسَتطَعo ما م Ô ÒG وا وأِعدُّ
مـربوطة مـنظّمة النظم@, وIت اختياركم Iت تكون بأن اòـيل مرابطة أيى
والقّوة@: اXفاَعلة@, مصدر باط والرِّ وبيyا@, بينكم Dوف بيyا Dرابطة@فXا بتحقّق حاÍÈة@,

أيضاً@/ مصدر @كالقُدرة

/@١٤ . ١٨ ـ ربُّنا فقالوا قاموا ٕاذ َع�قلوwم وَرَبطنا
و� مضطرب غ� واستحكامه القلب واشتداد ا�أش ربط مرتبة ٕا8 ٕاشارة
مـن قريب وهذا القلب@, ã| والطمأنينة اZ�ٕان Iـقّق من مرتبة أّول وهذا مðلزل@/

َقريباً@/ َفتحاً م Òwوأثا م Öz َعلَ كينَة السَّ فأنزَل تعا8@: قوله ã| السكينة نزول

وع� علzا واقعاً كان الرباط أّن ٕا8 ٕاشارة ع�@: ـ Mرف الربط استعFل وأمّا
الðلزل علzم يطري � قلوwـم@, ÏÉمقت ع� ومربوطون ثابتـون م Øuٕا أيى وجهها@,

ٕاZاuم@/ طبق يعملون فهم اòارج@, من وال-ّدد

ينعكس@, حينئٍذ ا��ية مفهوم فٕاّن م@: Òwقلو وَربطنا ـ Pملة هنا التعب� و�@يصّح
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ربع ٣٤

قلوwم@/ وشددنا اXع)@: ويكون

/@١٠ . ٢٨ ـ ا ß{ ع�َقلْ َرَبطنا لَو�أن به َلُتبديى كاَدت ٕان
قل}ا@/ من واZ�ٕان ا�ستقامة ع� وضبطناها شددنا أن لو� أيى

/@١١ . ٨ ـ أ�قدام وُيثبِّتبه َع�قلوبكُم بَط Ö Ò2ول
نسبت ٕاذا Vّردة واستعGFا اXذكورة@, ا��يات ã| اXاّدة wذه التعب� لطف فظهر
R$ف وهذا اXوارد@, تلک ã| به والتظاهر الربط ٕ�دامة مع) � فٕانّه اXتعال ا� ٕا8

الناس@/ ٕا8 اXنتسبة ـ@ وراِبطوا وصاِبُروا ـ@@

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربع@:

وا�مع أجزاء@, أربعة من جزء Hفيف@, ãæالثا وٕاسكاُن بضّمت�@, الربع ـ مصبا
يأخـذ القـوم رئيُس كان الغنيمة ُربع والِمرباع@: فيه@, لغة hكر وزان بيع والرَّ أرباع@,
من أخذَت ٕاذا أرَبُعهم@: القوم وَرَبعُت إ�س$م@/ ã| ساً Ồ صار Øj ا�اهلية ã| لنفسه
قـتل ãèبا من لغـة@: ã|و أيضاً@, ربعهـم ¼Íت وٕاذا ماGـم@, ُربع أو اXرباع غنيمxم

ã| يـقال و� كذلک@, صاروا ٕاذا الع¿Ìة ٕا8 وكذلک فأربُعوا ث$ثـة وكانوا وÍÈب@,
ُربـاعّيه@/ Í½وق ثُ$ثيّـه تَعّدي ا ØW وهذا الع¿Ìة@, ٕا8 غـ�ه ã| و� بأ�لف@, يى التعدِّ
وأربُع وأرباع ِرباع وا�مع Vازاً@, القوم ع� اطلق وقد ومGAم@, القوم لّة ÒT ْبع@: والرَّ
وحذُف معتدل@, َرْبعة@: وامرأة َربْعة ورجل الربيع@, ã| القـوم مAل والَمْرَبع@: وُربوع@,
العـرب عند بيع@: والرَّ مثله@/ مَربوع ورجل لغة@, Fzف الباء وفتح لغة@, اXذّكر ã| اGاء
¾Îر ٕاّ� Fzف يقال � قالوا ٕاثنان@, ال¿Îور فربيع زمان@, وربيع ¾Îور ربيع َربيعاِن@:
وصفاً وا��خر أ�ّول وجعل ربيع وتنوين ¾Îر بزيادة ا��خر ربيٍع و¾Îر أ�ّوِل ربيٍع
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٣٥ ربع

�خت$ف بعÎÉم عند ء@ٕا8@نفسه ãÏ¿ال ٕاضافة من@باب وهو إ�ضافة@, فيه وNوز تابعاً,
ا�دول والربيع: ا�امع/ اليق�@ومسجد ا��خرِة@وحّق ولَدار صيد Ò¡ا َحّب Lو اللفظ�,
الزمان ربيع ٕا8 والنسبة اXرأة@/ يت Ød وبه ُربَيٍْع@, ع� الربيع وُيصّغر الصغ�/ الyر وهو
والناب@, الثَِّنيَِّة ب� ã1ّال ّن السِّ ا¥انية@: باِعَية@بوزن والرَّ /@Fyبي قياس@فرقاً غ� ع� ِّ ِربْعيى
له نظ� و� الباء Ì»بك وهو Wدود أ�ربعاء ويوم أيضاً@/ بالتخفيف َرباعيات وا�مع
لغة@/ ØËÉوال الباء@, يفتح أسد ã(ب وبعض ا�مع ã| وزنه ع� ãçيأ ا Ø̂ وٕا اXفردات@, ã|

إ�قـامة@, وا��خـر أشياء@, أربعة من جزء أحدها ث$ثـة@: أصول ربع@: ـ مقا
ٕاذا أرَبُعهم@: القوم َرَبعت يقال ء@, ãÏ¿ال من بع فالرُّ ـ أ�ّول فأمّا والرفع@/ إ�شالة والثالث

ã|و هـذا@/ من ـرباع ßXوا رابعاً@/ Gم كنت ٕاذا@ أرَبعُهم@: وَربَعxم أمواGـم@/ ُربع أخذت
دون ما أ�سـنان َرباِعيات الباب ومن رباع@/ ßXا تأخذ أيى ـ َتربع أجَعلْک n ـ ا¡ديث
وأرَبعت@/ ّمي Ô¡ا عليه َرَبَعْت يقال الرابع@, اليوم ã| يكون ما ّمي@: Ô¡ا ã| بع والرِّ الثَّنايا@/
بيع الرَّ الباب ومن الزمان@/ ذلک ã| القوم مAل والَمربع@: الربيع ã| ينتج الفَصيل بع@: والرُّ
لّة ÒT بع@: والرَّ َيرَبع@, َربَع يقال إ�قامة@, ـ ا��خر وأ�صل أزمنة@/ أربعة من زمان وهو
أقاموا الّذيى أ�مر كأ@نّه اُ�َول, ع�@أمورهم ع�@َربعاtم@,@أيى القوم الباب: ومن القوم@,
ّكْث Ò] أيى ـ Tوالضـعف Xالنـقص ظَـلعک عـ� ٕاربَع ويقولون@: أ�َبد@/ ٕا8 قدZاً عليه
ا�رتياد عن َمربَعه ã|@من@أصابه @Jبس الّذيى ربع@: ÔXفا ُمرِتع: ُمرِبع غيث ويقال وانتِظر/
ـ الثـالث وأ�صل إ�بل@/ فيه ترتع ما ُينبـت الّذيى والُمرِتع /@T@$ٔالك Xطلب والنُّْجعة
اa�ٔال wا Iمل ã1ّال العصا ـربعة@: ßXوا َربيعة@, نفسه وا¡جر أشلته@, ٕاذا ا¡َجر َرَبْعُت

الدواّب@/ ظهور ع� توضع Ø1ح

البيضة والربيعة@: باليد@/ مل ÔIو ُتربَع ã1ّال الصخرة الربيعة@: ـ@ ٣١٢ ا�شتقاق
ونـاقة القـوم@/ يAله الّذيى اXوضع والَمربع معروف@/ الزمان من بيع والرَّ حديد@/ من
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ربع ٣٦

عصاً ـرَبعة@: ßXوا به@/ أقام ٕاذا اXـكان@: ã| وَربََع ُرَبع@/ فولدها الربيع@, ã| تُنتج ِمرباع@:
ويقال البع�@/ ظهر ع� فيَضعاِنه Tالِعدل�X ß�gالِع أحَد wا فيحم$ِن رج$ن يأخذها

عليه@/ كانوا ما ع� أيى ا�اهلية@, ã| َرباعxم ع� ف$ن بنو

ساعة@/ ُربع اXرّبع@, أض$ع أحد ُربع@, TِربَعX ـ قع

جثوم@/ ربوض@, [ّدد@, اضطجاع@, ـ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

باخت$ف معناه وOتلف ا¢صوص@, العدد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
Xا وأ�بيض كأ�سود وأ�ربَع العـدد@, هذا به يقوم Xن كالفاعل الرابع فيقال الصيغ@,
يتّصف Dوف الباء@, مثّلث أ�ربعاء تأنيثـه ã| وتقول العدد@, هذا نفس وهو به يتّصف

وهكذا@/ كاللُّقمة@, بعة والرُّ بع الرُّ تقول@: ُيربَع Dوف بيعة@, والرَّ بيع الرَّ تقول

وذلک رابع فهو َيربَع َربَع ـ فتقول نظائرها@, ã| Fك انðاعاً@ أفعال مyا وتشتّق
ُمرتَِبٌع@/ فهو وارتبع ُمرِبٌع@, ُيربع وأربََع َمربوع@,

أ¾Îر ث$ثة وهو الربيع فصل ã| تستعمل :@ Ø ãOا¡قي أ�صيل اXع) هذا و]ناسبة
من قسـمة به ينxيى فقد الربيع فصل انxي ٕاذا أيى السنة@, ُربع وهو السنة@, أّول من

السنة@/ فصول أربعة

يا Ød أ�يّام تلک ã| الربيع فصل ã| واقع� ãæوالثا أ�ّول الربيع ¾Îر كان وØXا
لٔ$زمنة@/ موافقاً كان ال¿Îور تسمية فٕاّن ,@Ëº�ٕا بذلک

أربـعة ع� الكون أيى ال-بّع فٕاّن وا�ضطجاع@: وا¦كّن إ�قامة مفهوم وأمّا
وا�سـتقرار إ�قـامة عن Ø;يع وقد وا¦كّن@, ا�ستقرار آية ا¡الة@: هذه وع� mقوا
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٣٧ ربع

لوازمه@/ من بل أ�صل مصاديق من ليس اXع) فهذا كناية@, ا¡الة wذه التاّم

اÇXع) هذا ونظـ� الكامـل@/ وا¦كّن التام ا�سـتقرار عن اXاّدة wذه Ø(فيك
هذا ã| القوي bيع وارتكاز التامّة القدرة ٕاعFل اُريد ٕاذا فيه فيستعمل والرفع@: إ�شالة

العمل@/

مyا ,@ Ö2الطَّـ ِمَن أْربَعًة فُخْذ ر@, ÔÎ¾أ أربعـِة تربُّص ¾Îادات@, أربَع د ÒÎ¿ تَ أن
ِمنُكم@/ أْربَعًة َعلzنَّ ُدوا ßÎ¿ فاستَ ام@, أيّ أْربَعِة ã| ُحُرم@, أربعٌة

ع� الدالّة أربعة mقوا ع� �حتوائه ك*ة وفيه نفسه ã| كامل أ�ربعة عدد
فـرد من أو زوج�@, من مرّكب زوج عدد أّول وهو والتحّقق@, وا�ستقرار الثبوت

/@oالتقس ويقبل وحدات@, أربعة من أو وواحد@, Tالث$ثة Xوهو

Ò�أْرَبِعÏºمو واَعدنا وٕاذ ـ با�مع ملحق وهو أربعون ا�مع@: مقام ã| ويقال
َسنًة@/ Ò�وبَلغأْرَبِع ليلًة@, Ò�أربع ربِِّه ميقاُت Úrف َسنًة@, Ò�مأْرَبِع ßz علَ ّرَمٌة ÔT ا Øuفٕا ليلًة@,
أيى أ�ربعة@, ترفيع وهو خصوصيّات@, العدد وÇGذا ك*ة@, ã| ك*ة ع� فيدّل
ا�ستقرار كFل الع¿Ìات@,@وفzا ع�@أربعة@قواm@من الع¿Ìات@,@فيدّل مرتبة@فوقها@وهيى

والتثّبت@/

/@٢٢ . ١٨ ـ@ م@ Ô{كل رابُعُهم ثUثٌة َسيقولوَن
/@٧ . ٥٨ @ـ@ رابُعُهم هو ٕاّ� ثUَثة ويى ÒSمن يكوُن ما

م Øuٕا الكهف@] أصحاَب أّن حسبَت [@أم ا�Fعة باعتبار سيقولون الناس ٕاّن أيى
ثـ$ثة وأقلّها bاعة ب� Sوي من يكون وما ا�ستقرار@, Ørفي كل}م ورابعهم ث$ثة

ومعهم@/ رابعهم وهو

/@٣ . ٤ ـ@ وُرباَع@ وثUَُث َمث&× النِّساء ِمن لكُم طاَب ما فانِكُحوا
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ربو ٣٨

الصفة@, استمرار ع� تدّل صفة TفُعالX الصيغة هذه أّن ـ ثلث ـ ã| سبق قد
صفتان ُنب Ôوا� ْلُب كالصُّ Hفيفاً@ التسك� أو بضمت� بُع الرُّ فٕاّن أ�لف@, حرف لزيادة

/@١٢ . ٤@ ـ َتركَن@ ا ØW ُبُع الرُّ َفَلكُم ـ@ الثبوت ع� تدّ�ن أيضاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ربو@:

بالواو ِربَواِن Ø(ويث أ�¾Îر@, ع� مقصور وهو والزيادة@@, الفضل با@: الرِّ ـ مصبا
قاله ,@ ّ ِربَويى فيقال لفظه ع� ٕاليه وينسب التخفيف@, ع� ِربَيان يقال وقد أ�صل@, ع�
ٕاذا يربو@: ُء ãÏ¿ال وَربا خطأ@/ النسبة ã| الفتح فقال@: ّ ـطِرِزيى ÔXا وزاد وغ�ه@, أبو@عبيد
الصغ� Ò ãèوَر علzا@/ زاَد اòمسـ�@: ع� Òèوأر الربا@, ã| دَخَل الرجُل@: èوأر زاد@/
ربّيته فيقال بالتضعيف ويتعّدي نشأ@/ ٕاذا ع$@: باب من يربو وربا َتِعَب@, باب من ×èَير

/@o] ã(ب لغة والفتح اXرتفع@, اXكان بوة@: والرُّ ,@ Øè- فَ

الزيادة وهو واحد@, أصل ع� يدّل منه@, اXهموز وكذلک اXعتّل أ@: ـ ×èالر ـ مقا
Tأ�رض Xما@ارتفع@من الرابيَة وَربا زاد, ٕاذا َيربو ُء ãÏ¿ال من@ذلک@َربا تقول والعلّو, وا§اء
اXكان بوة@: والرُّ بْوة والرَّ النفس@/ علّو ْبو@: والرَّ بو@, الرَّ أصابه وربا@: ع$ها@/ ٕاذا َيربوها@:
ربَّيتُه ويقال أيضاً@/ بوة الرَّ بوة@]ع) والرِّ ,@èُتر@ زكت@وهيى نطُة@: ß¡ا ويقال@أرَبِت اXرتفع@/
ٕاذا ٔ�@نّه ذ@كرناه@, الّذيى من ـ أحدYا معني�@: ع� يكون ا ØW وهذا غذوَته@, ٕاذا وتربَّيته
أصُل يكون أن وNوز ال-بيب@/ من ربَّيـتُه من ـ ا��خر واXع) وزاد@/ وزكا ا Ò̂ ã Ùèُر
ِربَواِن اXال@واXعاملة@معروف@,@وتثنيته ã| با والرِّ جيِّدان@/ والوجهان ياًء@/ الباءات ٕاحدي
من نسبه ã8عا ã| كان ٕاذا@ قومه@: اُربيّة ã| هو يقال الباب@, هذا من واُ�ربيّة وِرَبيان@/
ع� لعلّوYا بذلک يتا Ødو باطن@, من الفخذ أصول عند متان Ò¡ واُ�رِبيّتاِن@: بيته@/ أهل

/@Fuدو ما
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٣٩ ربو

ع� عليه يَِقُف ã8العا اXكان وهو أ�رض@, من والَمربأة ـْربأ ÒXفا اXهموز@: ع�وأمّا لف$ن ُدريد@: ابن وذ@كر عنه@/ بک أرتفع أيى أ�مر@, هذا عن بک أربأ وأنا القوم@/
وهو واّتقيته@, َحِذرته ُمرابأًة@: أ�مَر رابأُت زيد@: أبو قال َطول@/ أيى Wدود@, َرباء@, ف$ن

يرقبه@/ كأ@نّه الباب من

ãèيلويُرAالت ã|و يُته@/ Ø̂ وأربيُته@: و^ا@/ زاد وِرباًء@: ُربُّواً َيربو ُء ãÏ¿ال َربا ـ لسا
من ُحبية الربا من بية الرُّ ومثل الفّراء@: قال Uّففـة@, الربا@, من بَيـة@: والرُّ الّصدقات@/
وُحـبوة@, ُربـوة يقولوا nو بالياء Fw تكلّموا م Øu@أ ã(يع العرب@, من Êºع ا�حتباء@,

وانتفخت@/ عظمت أيى وَرَبْت@: مقصوٌر@, با الرِّ Ëº�ٕوا الواو@/ Fوأصله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ء ãÏ¾ ينتفخ أن ]ع) زيادة مع ا�نتفاخ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وزيادة@/ فضل له يتحّصل j ذاته

بل أ�صل@, من ليست ãæعا[ Ìوها Ú»فف اللغويّ�@, ع� تشابه قد اXفهوم وهذا
وا�نتفاخ@, وا§اء@, والفضل@, اXطلقة@, كالزيادة منه@, ما@يقرب من@آثاره@ولوازمه@أو هيى

والع$@/ والنشأ@, والزكا@, والعظم@, والطول@,

مهموزاً الصغ� Ñèر فقولنا الربب@والربأ@, اXاّدة@وب� هذه ب� الفرق يظهر وwذا
معتّ$ً Ôالصغ� وربا الgال@, جهة ٕا8 ساقه أيى بالتضعيف Òالصغ� وَربَّ وطال@, ع$ أيى

وزاد@/ انتفخ أيى

/@٥ .@٢٢ ـ وأْنبَتْت وَرَبْت ْت Úðاه اXاءَ  ا Öz َعلَ هاِمدةً فٕاذا أنزلنا ْرَض أ�َ وَتري

أيى الربـوة تتحّصل Øj وا�مود@, اòمود بعد يتحـقّق ا Ø̂ ٕا والتحّرك فا�هðاز
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ربو ٤٠

إ�نبات@/ Øj والزيادة@, ا�نتفاخ

وهكذا وا§اء@, إ�نبات غ� الربو مفهوم أّن ع� يدّل الربو@: بعد أنبَتْت@, فِذكُر
والعظمة@/ والع$ الطول ـ oمفاه غ�

/@٢٦٥ . ٢ ـ@ واِبٌل@ ا Òwأصا بَرْبوة َجنّة @َكَمَثل
اXرتفع, ã8العا اXكان اXع) وليس والزرع@, لٕ$نبات مستعّد منتفخ مكان ã|@ أيى
اXـقام يناسـب � وهكذا اXزروعة@/ ãÏÈأ�را نات Tسِّ من يعّد � اXكان ارتفاع فٕاّن

وأمثاGا@/ والزكا والطول وا§اء الزيادة ـ@ ãæمعا

. ٢٣ ـ وَمع� َقرار ذاِت ٕا�َربوة ا ÔYوآوينا آيًة ـه واُمَّ Òhَمر ابَن وَجَعـلنا
/@٥٠

ع� التولّد جهة من آية@, معاً وٕابyا hمر أّن ٕا8 ٕاشارة ا��ية كلمة اُفردت قد
فيناسب للزراعة@, مهيّأ ومنتفخ لٕ$نبات مستعّد Tّل والربوة ,@ ّ الطبيعيى ا�ريان خ$ف

وَمع�@]@/ [@ذاتقرار والعيش وا¡ياة السكون

وغ�ها@/ والعظمة والطول والفضل با�رتفاع أيضاً التفس� يناسب و�

/@١٧ . ١٣ ـ رابياً َزَبداً ْيُل السَّ فاحَتمَل

/@١٠ . ٦٩ ـ راِبيًَة فأخَذُهمأخذةً

ا Øu@أ ٕاّ� دفعًة@, واحدة أخذة فهيى قوّية@, منتفخة وأخذًة زائداً@, منتفخاً زبداً أيى
فـيه وا�نـتفاخ الزيادة فتكون :@ ]اّديى ليس وأ�خذ وا¡ّدة@, الشّدة ã| وزائدة قويّة

ماّدّية@/ غ� أيضاً

/@٢٤ . ١٧ ـ َصغ2اً ãæَربَّيا F @كَ Fُه Ö Òaرo َربِّ َوُقل
الربب@, من � الربو ماّدة من اXورد هذا ã| ـ ال-بية ـ لفظ يكون أن فاXناسب
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٤١ ربو

وحصول ا�«Êنيّة والزيادة ا�نتفاخ Iـقّق هو اXـوارد bيع ã| اXطلق اXعـ) فٕاّن
الÇgال ٕا8 والسـوق ال-بيب وأمّا الوالدين@, مراقبة Iت ّ الظاهريى ّ اXاّديى النشـوء
وهو اXع) وهذا أ�و�د@, أغلب ٕا8 وبالنسبة اXوارد أغلب ã| متحقّق غ� ّ اXعنويى

Iّقق@/ ٕان وامتنان شكر مزيد وله آخر حّق ال-بيب@:

والزيادة وا§اء النشوء حصول من اXراتب �ميع شامل عاّم ال-بية ومفهوم
معنوّية@/ أو ماديّة كيفيّة ّ وبأيى مقدار ّ وبأيى مرتبة ّ أيى ã|

ال-بيـة هو الصـغر ã| ÏÉقـتXا فٕاّن صـغ�اً@, ـ كلمة ذ@كر ذ@كرناه@: ما ويؤيِّد
يكونان قد الوالدين أّن ٕا8 مضافاً الك;@/ وهو ا�«Êنيّة والزيادة ا�نتفاخ وحصول
ُعُمرك ِمن فيـنا وَلِبثَت َوليداً فينا ُنربِّـک nأ قاَل :@ ã| Fك منحرف�@, بل صا¡� غ�

/@١٨ . ٢٦ ـ Ò�ِسن
وهذا فقط@/ ج«Êنيّة جهة من صغ�اً فرعون بيت ã| ã Øèُر قد TعX Ïºمو فٕاّن

والزيادة@/ ا�نتفاخ حقيقة

/@٣٩ . ٣٠ ـ Eِا ِعنَد يَْربُو Uف الناِس أمواِل ã| بَُو Ö Ò2ل ِرباً من Ôrآتي َوما
من حصل ما ]ع) وهو مقصوراً با الرِّ منه اXصدر Ëºوٕا َيربو@, َربا مصدر باء الرِّ

هو@/ حيث من واXزيد ا�نتفاخ نفس أيى اXصدر@,
النـاس@, أموال ã| رابياً كان ما هو با الرِّ أّن ال¿Ìيفة@: ا��ية هذه من ويستفاد
وIت ماله ã| � الناس أموال ب� Dف يتحقّق ا Ø̂ ٕا والزيادة ا�نتفاخ حصول أّن ]ع)
وينتفخ وقيمًة اعتباراً يزيد ا Ø̂ ٕا البيع مقام ã| الَمبيع فٕاّن البيع@, R$ف وهذا فه@, ØÍ½ت
انتفاخه فيفرض با@: الرِّ وأمّا البيع@, ح�@وقوع عليه هو ما ع� فاÒXبيع@يُباع مالكه@, عند

ماله@/ ب� Dوف الزيادة يُعطيى مَن عند قيمته وزيادة

Xن sالُغ فٕاّن ,@ ّ ا�قتصاديى والقانون والنظم واXصلحة العدل خ$ف أمر فهذا
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ربو ٤٢

النـاس سائر أموال ب� Dف ء ãÏ¿ل انتفاخ حصل وٕاذا للFل@, تابع والربح الُغرم@, عليه
فيه@/ ف ØÍ½والت أخذه Nوز فكيف ومyا@:

نفع منه يستنتج و� بركة له Jصل ف$ مyم@: ويؤخذ الناس أموال ã| ينتفخ fا
ا��خرة@: ã| و� الدنيا ã| وخ�

/@٢٧٦ . ٢ ـ َدقات الصَّ ãèويُر با الرِّ Eُا حُق ÒZ ,@Eِا عند يَربُو Uَف
.@@٣ ـ َتشـاء ن Ú ßW ـلَْک ÔX ا Fُع وتَ َتشاُء َمن ـلَْک ÔX ا ãçتُؤ لِْک ÔXا مالَِک الّلىهمَّ ُقِل

/@٢٦

الَمسِّ ِمَن يطاُن الشَّ َيَتَخبَّطُه الَّذيى يَقوُم F كَ ٕاّ�@ َيقوموَن � با الرِّ يأ@ُكلوَن الَّذيَن
/@٢٧٥ . ٢ ـ با الرِّ َم وَحرَّ الَبيَع Eا وأحلَّ با الرِّ ِمثل البيُع ا Ú̂ ٕا قالوا م Ô Úu@َبأ ذلَِک

عن فينـحطّون ِمسـاساً@, بالÍÉب الشـيطان يُسقطه @كمن الّربا ãآ@ك� ٕاّن أيى
و¾ÎواÇtا@, وTبxّا الدنيـا ã| ويتوّغلون وا¡قيقة@, النـور ومقام الروحانيّة مراحل

اòبط@/ راجع ـ اXاديّة mوالغنا العوائد ٕاّ� وهدف وتفّكر تعقّل Gم فليس

جهة من الربا كأخذ ا� أحلّه الّذيى البيع ا Ø̂ ٕا ـ يقولون حا�tم ÏÉقت[ م Øuفٕا
R$ف الناس@, أموال ã| يربو ا Ø̂ ٕا الربا أّن عن غافلون وهم وا�س-باح@, ا�ستفادة

البيع@/ ã| الربح

قوله ã| وكذا مصدر@, Ëºٕا كونه ع� يدّل اXورد@: هذا ã| الربا كلمة واستعFل
]Çع) كان ٕاذا@ ٕاّ� يصّح � وأخذه أ@كلـه فٕاّن عنه@/ ـوا@ Ôu وقد با الرِّ وأخِذهم تعا8@:

اd�ّٕية@/

/@١٣٠ . ٣ ـ ُمضاَعفًة أضعافاً با الرِّ تأ@كلوا � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
أ�جل بتمديد ويضاعف مكّرراً با الرِّ يؤخذ موارد ٕا8 ناظرة الكرZة ا��ية هذه
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٤٣ ربو

شاءوا ما الناس أموال ٕا8 وتعّدvم ظلمهم بلوغ ٕا8 ٕاشارة وهذا آخر@/ عنوان ّ بأيى أو
Gم@/ ورعاية وم$حظة عاطفة غ� من أمكنوا@, وما

بعد أ�لف وكتابة والّز@كوة@, كالّصلوة بالواو القرآن ã| ُتكَتب ـ با الرِّ كلمة ٕاّن Øj
أن �زم القـراءة أّن ٕا8 وأ�لف اXاّدة@, أصل ٕا8 ٕاشارة فالواو بالواو@, ُتقرأ لئّ$ الواو

/@oبالتفخ يقرأ وقد اXقصورة@, بأ�لف تكون

ما أيى واXزروع@, اXعدود وأمّا واXوزون@, اXكيل ã| هو ا Ø̂ ٕا ا¤ّرم الربا ٕاّن Øj
والّزرع العدَّ فٕاّن Tّرم@, غ� فيه با فالرِّ الّزرع@: أو التعداد بواسطة وتعيينه يكون@Iديده
وبالدّقة@, حقيقة Fzف التسـاويى Zكن و� والتحديد@, الدقّة ã| والكيل كالوزن ليسا@
Nوز أن العدل وا¡كم العرف ãÏÉيقت وقد عرفاً@/ Fzف يُتسا� واXزروع اXعدود فٕاّن

والدّقة@/ العرف عند متساوي� اXبادلة يكون Ø1ح طرف@, ã| والزيادة با الرِّ

اXعـدود فٕاّن اXعـدود@: ã| ا�سـكناس عّد من بعÎÉم ك$م ã| ما يظهر وwـذا
بـالعّد@, اÇXبادلة مقام ã| Iـديده يقّدر والعرف قيمة@, ذا وبذاته نفسـه ã| يكون ما
ذلک يكون أن و�بّد اXعت;@, باعتبار بل نفسه@, ã| ذاتيّة قيمة له ليس وا�سكناس
]قدار ماليّة قدرة أو مُلک أو ثروة ٕا8 اعBداً عليه ومطمئناً نافذاً العرف عند ا�عتبار
ÇQارته جهة من تاجراً يكون أن ß;عتÇXا ذلک ب� فرق و� العرفّية@, ات Ò;عتXا تلک
أو معدن أو دائر مَعمل صاحب أو ,@ ãÏÈأ�را من Zلكه ما بلحاظ مالكاً أو الواسعة

\ينة@/ أجناس

أزيـد واعـBد وقّوة نفوٌذ �عتباره كان وأج�@: أع� اXعت; مقاُم كان Fّوكل
وعـملها قـوGا عـ� تَعتمد ã1ّال اXلِّـيّة الرdيّة ا¡كومُة َعليه@: يُسـتند مقام وأرفُع

الرعيُّة@/ وسياسxا@, وتدب�ها

لٕ$نفاذ وقابً$ معت;اً جعله عن عبارة ا¡قيقة@: ã| ا�سكناس Ì¿ن أّن 9O و�
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ربو ٤٤

أن اعـتباره مع) وليس والرعّية@, ا¡كومة عند مقبول ّ رdيى سند وهو وإ�جراء@,
أفراد بيَد موجود ا�سكناس أ@ك* فٕاّن ا¡كومة@, أموال ٕا8 bعه ã| مستِنداً يكون
مـن أيـدvم ã| ØFع عوضاً ويأخذوuا معام$tـم@, قاطبة ã| wا يعاملون الّرعّيـة@,
ا�ارية اFXلک ã| اXعمولة والقراطيس ا�سكناس تلک TپشـتوانهX فاعتبار أ�موال@,

واعتبارها@/ ا¡كومة بأموال Gا دخل و� الناس@, أموال هو ا Ø̂ ٕا الرعيّة بأيديى

جانب من هو ا Ø̂ ٕا وا�عBد@: والرسـميّة وإ�جراء إ�نفاذ جهة من فا�عتـبار
جانب من فهو TپشـتوانهX اXاليّة جهة من وأمّا الرسـمّية@/ أ�سناد كسائر ا¡كومة@,
مـقام ã| اسكناساً للبايع يُعطيى Òfن الناس@, أفراد من السـند ذلک بيده ومن الرعيّة

ا¥ن@/ و]قدار ¤تواه ضامن فهو مُلک@: أو مال مبادلة

الرdّية@/ أ�سناد سائر وب� ا�سكناس ب� فرق و�

وع$مة [ّوله آية هو ا Ø̂ ٕا مالک@: أو كاسب أو تاجر عند اXوجود فا�سكناس

ّ الرdيى السـند كاعطاء اXال عن عوضاً ا�سـكناس وإعطاء وثروته@, [كّنـه مقدار
وجرياناً@/ ونفوذاً اعتباراً أشّد هو بل اXعت;,

ã| جار الناس@: أموال ã| اXال انتفاخ وهو الربا قانون أساس أّن ٕا8 مضافاً
موضوع يوجد ف$ وٕاّ� البارزة@/ اXسلّمة اXصاديق من اXورد وهذا قطعاً@, اXورد هذا
اòارجـيّة موارده bيع ã| بل موارده@, أ@ك* ã| الربا ويصّحح الزمان@, هذا ã| للربا

اXتداولة@/ اXعمولة
دائر والربا الناس@, أموال ã| اXال انتفاخ عن اXنع الشارع نظر بأّن نقطع فنحن

العنوان@/ ذلک ع� وجار اXدار@, ذلک ع�

بص�ة@, ع� وكن تغفل ف$ ـ@ وعّلـته@ القانون وفلسفة ا¡كم حّق اتّضح فقد
فzا ُهم الّنـار أصحاُب ولئَک فاُ عاَد وَمْن ـ@ وحgـه@ بيانه ã| التسـا� ã| ا� واتّق
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٤٥ رتع

خاِلدون@/

/@٢٧٨ . ٢ ـ مؤمن� Ôrُكن ٕان با الرِّ ِمن ãHب ما روا وذَ Eَا ٕاتَّقوا
ع� جعلتموه الذيى ã}البا وذروا اXال أصل خذوا أيى بيانّية@, ـ ِمن ـ حرف
ٔ�ّن اXال@, أصل من عليه ما تأدية هو اXعطيى [كّن غاية فٕاّن الربا@, وهو الربا@, معِطيى
اXال أصل من أزيد ع� والزامُه اXعاملة@, هذه قبول اقتضت وحاجته وفقره ضعفه

له@/ طاقة � ]ا عليه Iميل
أصل تأدية بعد عليه Oيب ما أخذ ترك اXنظور فٕاّن :@ ãOب ما ـ بكلمة والتعب�

الربا@/ مطلق ترك لبيان اXقام وليس أمواله@, ã| انتفخ ما أيى اXال@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رتع@:

َترعي أن وهو وُرتوٌع@, وُرتَّع ِرتاع وٕابل وُرتوعاً@, َرتعاً اXاشيُة َرَتعت ـ أسا
ومن واسـع@/ مرتَع ã| ُمرِتعون وهم أهلُها وأرتَعها وسـعة@, ِخصب ã| شاءت @كيف
ف$ن@/ مال ã| ف$ن ورتَع راِتعون@, وقوم َرَغد@, ã| شاءوا ما أ@كلوا ٕاذا القوم َرتَع ا£از@:

الراعية@/ أشبعت أ�رُض@: وأرتَعت

وأرتع شاءت@/ كيف رَعْت وُرتوعاً@: نفع باب من َرتعاً اXاشيُة َرَتعت ـ مصبا
ِرتاع@, وا�مع راتعة@, واXاشية ُمرِتع@, فهو اXاشية@, فيه َترتع ما أنبَت ٕارتاعاً@: الغيُث

الَمراتع@/ وا�مع توع@, الرُّ موضع والَمرتع@:

يرَتع@, رتَع تقول@: اXأ@كل@, ã| ا�تّساع ع� تدّل وهيى واحدة كلمة رتع@: ـ مقا
وهـذه تعة@, الرَّ مَواضع والَمراِتع@: صب@/ ßòا ã| ٕاّ� ذلک يكون و� شـاء@, ما أ@كل ٕاذا

إ�نسان@/ فzا يستقّر اAXلة
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/@Tوِخصب َزرع فzا Xأرض يـف الرِّ ã| َرغداً وال¿Ìب أ�@كل تـع@: الرَّ ـ لسا
َزرع@: اُّم حديث ã| َنْنُعم@ونلهو@/ أيى َنْرتع@وَنلعب@, خرجنا يقال َتعة@, ْتعة@والرَّ الرَّ Ëº�ٕوا
ه@/ ÒÌ Ò¿ب أ�@كل تْع الرَّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن ُمرِتع@/ ِصب ÔU وكّل تنّعم@/ أيى وَرتع@, ّ وِريى ِشبَع ã|
وشـبّه ا�@, ِذ@كر ا�نّة برياض أراد فارَتعوا@, ا�نّة برياض kمرر ٕاذا ا¡ديث@: ã|و
وقيل وينُعم@/ يلهو أيى وَيْلَعب@, َيرَتْع َغداً َمعنا أْرِسلْه صب@: ßòا ã| تع بالرَّ فيه اòوَض
ٔ�ّن غ�@, � Vزومة Tيرتع ã|X الع� َيرتْع@, الفّراء@: قال يأ@كل@/ وقيل وينبسط@/ يسعي
ا�زم@/ ٕاّ� يرتع وهو أ�مر جواب ã| وليس معرفة@, وغداً معرفة أرِسله قوله ã| اGاء
َلنا ابَعْث وا�زم@: الرفع فيه جاز يرتع@: رجً$ أرِسل كقولک نكرٌة اXعرفة بدَل كان ولو
ا�ملة Xفٕاّن للَملِک صلة أ@نّه ع� والرفُع ال¿Ìط@, جواب ٔ�@نّه @ا�زُم ـ ُيقاتل@ َمِلكاً

/@Tللنكرة وتابعاً صلة يكون أن وNوز نكرة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| وتنّعم ترفّـه أيى ال-ّفـه@, ã| التوّسع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
سعة ã| فالتنّعم واXصاديق@, اXوارد باخت$ف خصوصيّاته Hتلف اXفهوم وهذا سعة@/
غ� وللحيوان للحيوان@, هو ما غ� ولٕ$نسان العلم@, لطالب هو ما غ� اXال لطالب

وهكذا@/ والصغ�@, للطفل هو ما غ� وللكب� للنبات@, هو ما

الراعيَة@/ أشبعت أ�رُض@: وأرتعت ِخصب@/ ã| َرَعْت أيى اXاشيُة رتعت فيقال@:
عيش@/ رغد ã| وتنّعموا أ@كلوا القوُم@: ورتَع َينبت@/ وما ُيرَعي ما أنبت الغيُث@: ـ وأرتَع
ع� طلبه ã| صار العلم@: طالب ورتع وسعة@/ وتنّعم ترفّه حال ã| صار الطفل@: ورتَع

تاّم@/ والتفات توّجه مع فيه خاض ا�@: ذ@كر ã| ورتع زائد@/ و[كّن سعة

زائـدة خصوصيّة مع ا�امع الواحـد أ�صل فzا ي$حظ ãæـعاXا هذه فكل
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واXصداق@/ اXورد ]ناسبة
الواحدة@/ ا¡قيقة مصاديق من كلّها فهذه

/@١٢ . ١٢ ـ افظون Ò¡ لَُه وٕانّا وَيلعْب َيرَتْع غداً َمعنا أْرسلْه
الصبيان@/ من اXتوقع هو ]ا وتفّرج وتوّسع ترفّه له Jصل أن

يعقوب ٕا8 اXسؤوليّة ٕالقاء ٕا8 ٕاشارة َيرتْع@: غداً@, أرِسْل@, ـ بكلFت والتعب�
/TبتفّرجهX@لنفس@يوسف ص$ح@وخ� غدT@,@وٕا8 Xٕا8 للتفّكر الفرجة@واXهلة وٕا8 أبيه@,
بصيغة والتعب� قهراً@/ لَيحفظونه م Øuٕا ـ اXتأّخرة اXرتبة ã| اXقّدمات هذه بعد وُيذكر
يتعّهدوا أن غ� من ذلک@, شأuم ومن وظيفxم هذا أّن ٕا8 ٕاشارة الفعل@: دون الفاعل

العمل@/ بذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رتق@:

من @كر الذَّ مَدخل استّد ٕاذا َرتقاء@: فهيى َتِعب@, باب من َرتَقاً اXرأُة َرِتَقِت ـ مصبا
الفَتَق ورَتَقُت والناقة@, ا�اريُة َرِتَقت القوِطّية@: ابن وقال bاعها@/ يُستطاع ف$ فرجها

فارَتَتق@/ َسَددته قتل@: باب من رتقاً

َرتـقاً كانتا تعا8@:@ قال َصـنعة@/ أم كان ِخلقـة وا�لتحام ØËÉال تق@: الرَّ ـ مفر

ã| وفاِتق راِتق وف$ن فرت�@/ الشَّ اXنضّمة ا�ارية تقاء@: والرَّ منضّمت�@/ أيى ـ فَفتقناYا
/@ وحالٌّ عاِقٌد هو أيى @كذا@,

َتق@: والرَّ ٕالتَأم@/ أيى فارَتتق@, أرتُقه الفتَق رتقت وقد الَفْتق@, ضّد ْتق@: الرَّ ـ صحا
َرتقاء@/ امرأة قولک مصدر

كانتا :@ ã]الكل ابن وعن وَرَتقا@/ َرتْقا كانتا ـ وقرٔي ارتَتق@, Ø1ح الفتَق رتَق ـ أسا
n ٕاذا الرتق بيّنة َرتقاء@: وامرأة بالنبات@/ أ�رض وفتَق باXاء@, ال«Êء ا� ففتق َرتقاوين
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ونعشوهم@, أحواÇGم أصلَحوا ٕاذا فتقَهم رتقنا ا£از@: ومن الَمبال@/ ٕاّ� خرق Gا يكن
بيyم@/ ذات أصلَح ٕاذا القوم@: فَتَْق ف$ن ورتََق

َيرتُقُه َرتقه وٕاص$حه@, الفتق ٕا¡ام الرتق ِسيده@: ابن الَفتق@/ ضّد تق الرَّ ـ لسا

ã|و اXرتوق@/ تق@: والرَّ ارَتتق@, Ø1ح فتقَهم َرتقنا يقال@: ٕالتأَم@/ أيى فارَتتق@, َرتقاً@, ويرِتقُه
بعض قال ا@/ ÔYففَتْقنا َرْتقاً  كاَنتا ْرَض وأ�َ Êواِت Ú»ال أنَّ َكَفروا الَّذيَن يََر Ònأَو التAيل@:
فـzا ليس َرتقاً أ�رض وكانت َرجع@, مyا �@يAل رتقاً Êوات Ø»ال كانت Ìين@: Ù»فXا
بالقَطر Êء Ø»ال ُفِتقت الفّراء@: قال للعباد@/ رزقاً والنبات باXاء تعا8 ا� Fففتقه َصدع@,
ٔ�ّن الّزجـاج@: وقال الفعل@/ من ُأِخذ ٔ�@نّه َرتقَـ�@: يقل nو قال@, بالنبت@, وأ�رض
َرتقاء@/ وهيى اXرأة ورتقت فتق@/ ãçذوا فجعلنا رتق ãçذوا كانتا ـ اXع) مصدر@, تق الرَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وا�لتحام@, ا�لتئام أيى الفتق@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
يعرف ـ وإ�¡ام وإ�ص$ح@وا�لتئام @والعقد ØËÉوال ا�ستداد ـ وب�@مواّد والفرق@بيyا

اXواّد@/ تلک ذيل ã|
َحّل بيـده من أيى والَعقـد@: ّل Ò¡ا أهل ومن والفتق@, الرتق أهل من هو يقال
اXنضّمة@, اXنسّدة اُ�مور ã| والفصل والشّق اðXلزلة@: اُ�مور وٕاحكام اXعضلة, اُ�مور

اXتفّرقة@/ اXنفصلة اُ�مور ã| وإ�¡ام

ا¡ّل@/ ويقابله ء@, ãÏ¿ال نفس ã| والتعقّد ا�ستحكام العقد@: ã| وي$حظ

وهو الفتق ويقابله منفصل�@, أو متّصل� شيئ� ب� ا�لتئام ي$حظ الرتق@: ã|و
والشّق@/ والكشف الفصل
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ِمَن وَجَعْلنا ا ÔYَفَفَتْقنا َرْتقاً كاَنتا وأ�ْرَض وات ـمى السَّ أنَّ َكفروا الَّذيَن يََر Ònأَو
/@٣٠ . ٢١ @ـ@ ُيؤِمنون Uأف َحيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ اXاءِ ُكلَّ

أن ãÏÉيقت َكفروا@: الَّذيَن يََر Ònأَو ـ تعا8 بقوله الكافرين ع� اòطاب كان ا ØX
بفتق اXورد ã| Ì Ø»يف أن يصّح ف$ يرونه@, ٔ�ن وقابً$ مyم ]رأي والفتق الرتق يكون
Fوفتقه ال«Êوات@وأ�رض برتق ا�«Êنية@أو الروحانّية@وأ�رض ال«Êوات من رتق ما
و� يدركونه � ]ا خطاwم Nوز و� Gم@, مرئيّة غ� اXراتب هذه فٕاّن ,@Fخلقه بدء ã|
شأناً@/ ولو والنظر الرؤية مطلق يراد أن ٕاّ� َكفروا@, الَّذين يََر Ònأَو ـ تعا8 بقوله ـ يرونه

ال;هان تفس� ã| Fك الكرZة@, ا��ية تفس� ã| الروايات من ورد ما عليه ويدّل
ا@؟ ÔYَفَفَتْقنا َرْتقاً كاَنتا ـ@ وجّل عّز ا� قول جعفر أبا يا :@ ّ الشاميى له قال :@T٦٨٧.٢X
ٕاحداYا فُفِتَقت مت$صقت� مت$زقت� كانتا F Øu@أ تزعم فلعلّک :@TعX أبو@جعـفر فقال
@@كانتا ـ تعا8 ا� قول فٕاّن ربّک@, استغِفر :@TعX جعفر أبو فقال نعم@/ فقال اُ�خري@؟ من
ُتنبت � رتقاً أ�رض وكانت اXطر تAُل � َرتقاً ال«Êء كانت ـ يقول ـ ا ÔYَفَفَتْقنا َرْتقاً
بنبات وأ�رض باXطر ال«Êء فتق دابّة كّل من Fzف وبّث اòلق ا� خلق ØFفل َحبّاً@,

علمهم@/ علمک وأّن أ�نبياء ُولد من أ@نّک أ¾Îد :@ ّ الشاميى فقال ا¡ّب@/

ح�@/ كّل ã| والكافر اXؤمن يراه اXع) wذا فالرتق

بعد أيى ـ َحيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ اXاِء ِمَن َوَجعلنا الكرZة@: ا��ية آخر التفس� ويناسب
وإ�نسان@, وا¡يوان النباتات حياة النازل اXاء من جعلـنا اXطر@: بAول ال«Êء فتق

اXاّدة@/ nعا ã| ـ اXاء هو ّ حيى كّل حياة fبدأ
والعقد ØËÉوال السّد دون الرتق@, ]اّدة التعب� هو اXقام wذا اللطيف فاXناسب

الفتق@/ راجع ـ@ 9O@� Fك ـ وغ�ها@ وا�لتحام وا�لتئام
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الرؤية فيشمل النظر@: مطلق عن عبارة كونه من سبق ما ع� بناًء ؤية الرُّ ٕاّن Øj
حاله ÏÉمقت ع� كّل وأ�شخاص@, اXـوارد اخت$ف Mسب والروحانّية@, ا�«Êنيّة

وفكره@/ وبص�ته ٕادرا@كه وقّوة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رتل@:

ورّتـلت نـباته@/ استوي ٕاذا َتِعَب@: باب من َرتٌِل فهو َرتًَ$ الثَّغُر @َرتَِل ـ مصبا
أعجل@/ nو القراءة ã| [ّهلت ترتيً$@: القرآن

أ�سنان@/ َرتُِل رجل يقال استقامة@, ع� وانتظامه ء ãÏ¿ال اتّساق الرتل@: ـ مفر
القـرآَن ـل وَرتِّ تعا8@: قال واسـتقامة@, ب«Îولة الفهم من الكلمة ٕارسال وال-تيل@:

/@Uًتَْرتي

النَّبتة مُستَويى Tأ�سنان ب� ما Xتباعد مُفلَّج وَرتٌَل@: وَرتٌِل ُمَرتٌَّل@, َثغر ـ أسا
تأليف وأحسَن ت$وته ã| ترّسل ٕاذا ترتيً$@: القرآَن َرتَّل ا£از@: ومن التنضيد@/ َحَسُن

وي-تّل@/ ك$مه ã| ي-ّسل وهو حروفه@/

وا¦ك�@, التحقيق ٕاّ� ال-تيل ما@أعلم العبّاس@: ãèعن@أ ـ ١٤@.@٢٦٨ ـ الxذيب
ورّتلت التنضيد@, حسن َرِتل@: وثغٌر ء@, ãÏ¿ال تنسيق الليث@: وقال القرآن@/ @قراءة ã| أراد
وقال وي-ّسل@/ ك$مه ã| ي-تّل وهو تأليفه@, وأحسنت فيه [ّهلت أيى ترتيً$ الك$م
ا Ø̂ وٕا القراءة@, ã| تعجل بأن Ørي � والتبي� تبييناً@, بيَّنه ترتيً$@, القرآن رتَّل ٕاسحاق@: أبو

ا�شباع@/ من حقَّها وتوفzّا ا¡روف bيع Øتُب� بأن Ørي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

اXع) وهذا والتنضـيد@/ التنسيق ُحسن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أحسن ٕاذا الك$َم@: وَرتَّل َرتٌِل@, ك$م يقال اÇXصاديق@, باخت$ف خصوصيّاته Hتلف
وَرتِل َرتٌِل وَثغر التناسق@, َحَسَن كان ٕاذا َرتٌِل ٌء ãÏ¾و ونّظمه@, وأبانه وتنسيقه تأليفه
كّل من تِل والرَّ بارد@, أيى َرتِل وماء النبات@, مستويى التنضيد َحَسن كان ٕاذا أ�سنان
وترّسل قراءته ã| Tوالدقّة الظرافة Xاختار وتأنّق بيّنه القرآَن@: وَرتَّل منه@/ الطّيب ء: ãÏ¾

التناسق@/ حسن ليكون فيه

التناسق@/ ُحسن مفهوم هو ا Ø̂ ٕا اXوارد@: هذه bيع ã| فاXلحوظ
صف@: والرَّ والنَّظم والنَّْضد النَّْسق ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق

واحد@/ نظام ع� وتتابٌع ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ عطف النَّْسق@: أّن
بعُضه عريضاً أو منتصباً وٕاحكام وbع اتّساق ã| آخر ٕا8 ء ãÏ¾ ØËÈ والنَّْضد@:

بعض@/ فوق
النضد@/ مطلق هو والرصف@:

والرتل :@@قلنا  ٕاّنه@ُحسن@النسق ,@أيى تتابع@ب� أمور  ع� أحسن وجه وأحسن@نظام /
يناسبه@/ Dف ء ãÏ¾ كّل ووضع تأليف والنظم@:

والتبي� وال-ّسل واللطافة وا�نتظام وا�ستقامة ا�ستواء ـ oمفاه أّن فظهر
يناسبه@/ ]ا @كّل@مورد ã|@ Øومفهوم@أ�صل@يتج� أ�صل, من@آثار @وا¦ّهل: ã Ø(وا¦ّكث والتغ

والكلFت ا¡روف ٕابانة Lو ع� القرآن قراءة ]ع) ال-تيل أّن أيضاً@, وظهر
القراءة ã| أ�صل مصاديق ومن خاّص مصطلح هو ا Ø̂ ٕا والتأّنق@: وا¦ّكث فzا وا¦هل

خاّصة@/
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رتل ٥٢

حيث Ìين@, Ø»فXا ع� اXتداولة اXستحدثة oفاهXا تشابه أ�قدام@: مزاّل ومن
واLراف@/ مضيقة ã| ووقعوا أ�صل@, عن غفلوا

فؤاَدك به ِلُنثبَِّت كذلک واحدةً@, لًة Ôb الُقرآُن َعلَيْه َل نُزِّ لَو� َكَفروا الَّذيَن وقاَل
/@٣٢ . ٢٥ ـ Uًتَرتي لناه ورتَّ

شـاهداً اXقتضية@, واXقامات وا¡وادث الوقائع حسب ع� القـرآن ُنّزل أيى
ا�تِّساق فنحفظ هذا ومع ا¡كم@, فzا ويستقّر الفؤاد فzا ليتثّبت Gا@, Ìاً Ø»ومف علzا

وt$bا@/ آياtا ب� النّضد وكFل النظم و[ام النّسق وحسن

َوَرتِِّل عليه ِزد أو Uًقلي منه oنُقْص أو ِنصَفه Uًَقلي ٕاّ� الليَل ُقم ُل مِّ ـزَّ ÔXا ا Ûv@َأ يا
/@٤ . ٧٣ ـ Uًتَرتي الُقرآَن

:@TصX@الرسول من تبيينه ã| وا�هBم تنضيده وحسن تنسيقه أيى القرآن ترتيل
والكتابة@/ الضبط ã|و القراءة مقام ã| التنسيق يشمل

hالكـر ا� ك$م وهو وتبيينه@, وحفظه وتنسيقه تنظيمه ã| Ørv أن واXنظور
وجـوامـع وأ�وامر أ�حكام وضوابط ا¡قايق ã8اVو اG�ٕيّة اXعارف َمظاهر وفيه

أ�@ك;@/ الثقل وهو والرسالة@, النبّوة برنا¶ من أ�ع� اXثل وهو والسعادات@, �òا

من والكتابة الضبط مقام ã| وٕامّا التAيل@, مقام ã| ٕامّا القرآن@: ترتيل أّن فظهر
,@TصX Ø ã]الن من ãæوالثا العزيز@, ا� من فأ�ول القراءة@/ مقام ã| وٕامّا ,@ الوحيى @كُتّاب

للمسلم�@/ وظيفة والثالث

وغ�Yا@/ والت$وة القراءة دون باXاّدة اXوردين ã| التعب� لطف Øيتب� قلناه و]ا
وتنسيقاً ÓFونظ لفظاً الواقع ã| هو ما ع� وا¡فظ الضبط جهة ã| ال-تيل ٕاّن Øj
روحانيّة حالة ٕاI@8قّق Jتاج هو ا Ø̂ ٕا ا¡قائق@وما@يراد@: ٕا8 @والتوّجه ãæعاXا جهة ومن
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٥٣ رّج

ل@/ وَرتِّ الّليَل@/// ُقم ـ@ تاّم@ وحضور وانقطاع
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّج@:

البـحر@: Ø®وار هو@, Ø®فار حّر@كته@, قتل باب من َرّجاً َء ãÏ¿ال رججُت ـ مصبا
التبس@/ الظَّ$م@: Ø®وار اضطرب@/

كتيـبة ويقال منـقاس@/ مّطـرد وهو ا�ضـطراب@, ع� يدّل أصل رّج@: ـ مقا
بقيّة ْجَرجة@: والرَّ َكَفُلها@/ ي-جرج َرجراجة@: وجارية تس�, �@تكاد ّخُض Ò] َرجراجة@:
تقول ء@, ãÏ¿ال Iريک ّج@: والرَّ جاج@/ الرَّ جال الرِّ من للضعفاء ويقال ا¡وض@/ ã| اXاء
Ø®وار ي-جـرج@/ الّذيى ء ãÏ¿لل نعت ْجرج@: والرَّ البحر@/ Ø®وار َرّجاً@, ا¡ائط رججُت
/@ Ø Ò®رÇXا كالبحر كان T وكرَّ aل Xأيى َتعكَّر ٕاذا ٔ�@نّه ذلک له قيل ا Ø̂ وٕا التبس@, الك$م@:
صحـيحاً كان فٕان الَمهزولة@, النَّعجـة جاجـة الرَّ ويقال الليِّـنة@/ ال*يدة ْجِرجة@: والرَّ

نام@/ السَّ عظيمة َرّجاء@: وناقة مضطرب@/ فاXهزول
وَتـَرْجرج ا�ضطراب ْجَرجة@: والرَّ وَزلزله@/ َحّر@كه َرّجاً@: َيُرّجه ه َرجَّ ـ صحا
الناس من الضعفاء أيضاً@: جاج والرَّ /@sالغ مَهازيل جاج@: والرَّ وذهب@/ جاء ُء@: ãÏ¿ال

وإ�بل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قريب اXفهوم وهذا الشديد@, ا�ضطراب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والرجفة@/ الّزلزلة من

أّن وا¡Çركة@: والشّق ّك والدَّ جفة والرَّ والزلزلة ا�ضطراب وب� Fyبي والفرق
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رّج ٥٤

وهذا السكون@, ضّد وهو فzا يكن n أن بعد حالة أو مكان ع� كون هو ا¡ركة@:
حاً�@/ أو مكاناً أو زماناً ا¡ركة يعّم اXع)

قـصد@, غ� من وَع*ة جل الرِّ ã| اسـ-سال وهو والّزلل الزلّة من والّزلزلة@:
اس-سال أ�رض فزلزلة وا�س-سال@, الّزلّة تكّرر ٕا8 يش� الّزلزلة ã| اXاّدة وتكرار

مكّرراً@/ مyا ٕارادة دون من فzا

وعظمة@/ شّدة مع الّزلزلة هيى جفة@: والرَّ

وينخفض@/ يستويى Ø1ح الّدّق هو ّك@: والدَّ

والتفريق@/ الّصدع هو ّق@: والشَّ

أ�جـزاء بعض كأّن Uتلفت�@, جهت� ã| اXتوالية ا¡ركات هو وا�ضطراب@:
للـمطاوعة ا�فتـعال فٕاّن الÍÉب Oـتار اÇXضطِرب الشخص وكأّن بعضاً@, يÍÉب

الكلFت@/ راجع وا�ختيار@/@

Fك Uصوصة@, حركة ع� تدّل :@oوا� الّراء حرفا فzا ماّدة كّل أّن 9O و�
وا�ّر والرجم والرهج والرجب والرجن والرجس والرجز والرجع والرجف الرّج ã|

غالباً@/ يقارwا وما والرعج وا�رف وا�ريى

من لٔ$رض شديد وتشقّق واضطراب ورّج ورجف عظيمة زلزلة وقوع ٕاّن Øj
Uتلفة@/ بتعب�ات hالكر القرآن ã| wا أخ; ã1ّال اXسلFّت

/@١٤ . ٧٣ ـ كثيباً ا�باُل وكاَنت رضوا�باُل أ�َ تَرُجُف يَْوَم

/@٢١ . ٨٩ ـ اً َد@كّ َد@كّاً ُد@كَّتأ�رُض ٕاذا Uّك@

/@١ . ٩٩ ـ ا ÒGِزلزا رُض أ�َ ُزلِزلت ٕاذا

/@١٤ . ٦٩ ـ واحدةً َد@كًَّة فُد@ّكتا وا�باُل رُض أ�َ لت ß Ôaو
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٥٥ رجز

/@٣ . ٨٤ ـ ُمدَّت رُض أ�َ وٕاذا

/@٤٤ . ٥٠ ـ َعلينا ÕÌ¿َح ذلَِک Ìاعاً ßº َعyم رُض أ�َ ُق َتشقَّ يَوَم

/@٤٨ . ١٤ ـ أ�رض Ò2غ أ�رُض ل ُتبدَّ يَوَم

/@٤٧ . ١٨ ـ بارزةً رَض أ�َ وَتري ا�باَل Ù2ُنَس ويوَم
/@٤ . ٥٦ ـ َبّساً ا�باُل ت وُبسَّ َرّجاً رُض أ�َ ُرجَّت ٕاذا

ا@/ ُمنَبثّ َهباًء فكانت ا�بال@: وُفتِّتت شديداً أ�رض اضطربت ٕاذا أيى

بعد اXصـدر ومن الرّج@, ماّدة من أمرين@: عن تُكَشف ا�ضطراب ã| فالشّدة
التوكيد@/ ع� يدّل فٕانّه الفعل@, ذ@كر

ا� عـند فـعلمها والزلزلة@: والدكّـة والرجـفة الرّجـة هذه خصوصيّات وأمّا
الكـرة وهيى ا¤سوسـة أ�رض من أعّم ا Øu@أ أ�رض@: ماّدة ã| سـبق وقد اXتعال@,
ٕا8 أقرب ãæالثا اXع) وٕارادة /@ Ø ãæالروحا nالعا قبال ã| Ø ãæÊ»ا� nالعا ومن أ�رضّية@,
ِEِ وَبرزوا@ واُت ـمى والسَّ ْرِض أ�َ Ò2غ ْرُض أ�َ ل ُتَبدَّ يوَم تعا8@:@ قوله ويؤيِّـده الفهم

/@٤٨ . ١٤ ـ@ الواحد@

وأ�رض ألطف@منه@, كال;زخ@أو لطيفة @ٕا8@أرض Ø ãæÊ»ا� nالعا @تبّدل@أرض أيى
/@ Ø ãæÊ»ا� nالعا مyا يراد اXبّدلة Êوات Ø»وال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجز@:

ã| إ�بل يصيب داء َجز@: الرَّ ذلک من اضطراب@/ ع� يدّل أصل رجز@: ـ مقا
عر@, الشِّ من َجز الرَّ اشتقاق هذا ومن َفِخذاها@/ ارتعشت الناقة ثارت فٕاذا أعجازها@,
اGودج ã]جان بأحد تُعلَّق أحجار فيه Nعل كساء جازة@: والرِّ مضطرب@/ مقطوع ٔ�@نّه
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رجز ٥٦

جز الرِّ فأمّا به@/ يزيّن اGودج ع� يعلّق صوف أيضاً جازة والرِّ يضطرب@/ وهو مال ٕاذا
باب من @فذاك ـ فاْهُجْر جَز والرِّ ثناؤه@: جّل قوله ã| sالص هو والّذيى العذاب هو الّذيى

الس�@/ أصله ٔ�ّن إ�بدال@,

/@ ØËÉوال Ì»بالك ـ فاْهُجْر جَز والرِّ ـ وقرٔي الرجس@/ مثل القَِذر جز@: الرِّ ـ صحا
ÍÈب َجز@: والرَّ العذاب@/ فهو ـ Êء Ø»ال ِمَن ِرْجزاً قوله@: وأمّا /@sالص هو ÇVاهد@: قال
أعجازها@, ã| إ�بل يصيب داء أيضاً َجز والرَّ وارÇQز@/ اجز الرَّ رجز وقد عر@, الشِّ من
لتـقارب عر الشِّ من َجـز الرَّ يى Ùd ومنه َرْجـزاء@/ وناقة َرِجز@, وقد أرجز@, بعـ� يقال
فيه Nعل كساء هو ويقال اGودج@, من أصغر َمركب جازة والرِّ حروفه@/ وقلّة أجزائه

مال@/ ٕاذا اGودج ã]جان بأحد يعلّق أحجار

تـقارب ٕاذا َرجـزاً@: البـعـ� َرَجز قيل ومنه ا�ضطراب@, جز الرِّ أصل ـ مفر

ã| َرجـز وتـصّور أجزائه لتقارب به@: َجز الرَّ وشبّه فzا@, لضعف واضطرب َخطوها
وارQَز@: ف$ن وَرَجز ,@ñوأراج اُرجوزة الشعر من لنحوه ويقال ٕانشاده@, عند اللِّسان
ألoـ ِرجٍز من عذاٌب ـ وقوله ورّجازة@/ وَرّجاز راِجز وهو أنشد@, أو ذلک عمل ٕاذا
من ِرجزاً@ الَقريـة هذه ع�أهل لون ßFُم ٕانّا ـ@ تعـا8@ وقال كالزلزلة@/ ها@هنا فالرجز
فسـّماه الذنب عن كناية هو وقيل ,@sص هو قيل ـ@ فاْهُجر جَز والرُّ ـ وقوله Êء@/ Ú»ال

/@ ÓFشح الندي كتسمية باXآل
قُرٔي ٕاسحاق@: أبو قال ـ فاهُجْر جَز والرُّ تعا8@: ا� قال ـ ٦١٠ . ١٠ الxذيب@:
جّل ا� قال العذاب@/ ٕا8 يؤّديى الّذيى العمل وهو واحد@, ومعناYا جَز@, والرُّ جَز الرِّ ـ
:@ ã| ويقال قال@, العذاب@/ عنّا كشفَت أيى ـ لَک Ú Òïَلنُؤِم جز الرِّ عنّا Lكَشفَت لَ وعّز@:
ا¡ركات@, تتابع ـ اللغة ã| جز الرِّ وأصل قال@: أ�وثان@, عبادة ٕانّه ـ فاْهُجر جز والرُّ
َرَجُز هذا@: ومن قيامها@, عند ترتعد قوا_ها كانت ٕاذا ـ َرجزاُء ناقة ـ قوGم ذلک ومن
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٥٧ رجز

وقـد َلـَرْجزاء@, ا Øuٕا دا_ـة كانت ٕاذا للر´ ويقال ـعر@/ الشِّ أبيات Í½أق ٔ�@نّه عر@, الشِّ
السحاب@: ز وترجَّ مُتتاِبعاً@/ َصوتاً له dعت ٕاذا ارQازاً@: الرعُد وارQز َرْجزاً@/ َرَجَزْت

مائه@/ لك*ة بَطيئاً Iّر@كاً Iّرك ٕاذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وهـذه وتقّلب@, بتحّول واXضيقة الشّدة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
فتتقّلب وخ$ف عصـيان أثر ã| العزيز ا� جانب من لة متحصِّ ٕامّا واXضيقة الشّدة

ã| وٕامّا وTدودّية@, ومضيقة شّدة ٕا8 الواسعة حالته وتتبّدل الطبيعّية@, ا�ارية حالته
,@ Ø ãæإ�نسا والس� ا¡ياة ã| مضيقة توجب باطلة وأفكار نفسانيّة Hيّ$ت غلبة أثر
,@ ّ واXاديى ّ اXعاديى اXعاش من ضيق ã| Qعله شيطانيّة وٕالقاءات وساوس أثر ã| وٕامّا

ومضيقة@/ Tدوديّة ã| Qعله شخصيّة وتقيّدات ورسوم عادات أثر ã| وٕامّا

أثر ã| متحّصلة عمليّة أو أخ$قيّة أو روحانيّة ومضيقة Tدوديّة هو فالرجز
/@ ّ الظاهريى ا�ريان أو ا¡ال أو النفس ã| تقّلب

خاّص@/ و¡اظ باعتبار كّل أخري@, وب$ء تارة@, عذاب هو التقّلب وهذا

والرجس@: والعذاب والب$ء الرجز ب� والفرق

اXضيقة@/ ينتج تقليب هو ماّدته ã| مّر Fك الب$ء أّن

التقليب@/ أثر ã| ا¡اصلة اXضيقة هو والرجز@:

العذب@/ راجع ـ فعل أو اعتقاد سوء ويقتضيه العمل يعادل جزاء هو والعذاب@:

الرجس@/ راجع ـ يُستقذر ء ãÏ¾ كّل والرجس@:

ضاق وما كالشّک@, مصاديق@, Gا بالتقّلب@: تتحّصل ã1ّال واXضيقة الشّدة ٕاّن Øj
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رجز ٥٨

واÇXرض@, والداء اXكان@, وضيق والفقر@, ا¡ال@, وسوء واGّم@, وا¡زن الصدر@, عنه
والض$لة@/ ,@ Øوالتح� الشديد@, وا�ضطراب

لوازم من أو اXصـاديق من كلّها اXاّدة@: تفسـ� ã| اXذكورة ãæعاXا أّن فظهر

ãرج� واضطراب أ�وثان@, وعبادة وال¿Ìك@, العذاب@, وتتابع كا�ضطراب@, أ�صل@,
الرعد@/ وصوت ء@, البطيى والتحّرك فخذvا@, أو إ�بل

الرجس@/ مع) تداخل من كونه يبعد ف$ القََذر@: وأمّا

ا¡الة وهذه ومضيقة@, وبشّدة شّدة حال ã| ظهوره باعتبار عر@: الشِّ ã| َجز والرَّ
العروض@/ علم ã| Fك وَوتََديْن@, أسباب من غالباً مرّكب فٕانّه أجزائه@, قلّة ãÏÉتقت

جـز الرِّ عنّا Lكشفَت لَ رّبک@/// لنا ادُع ×Ïºمو يا قالوا جُز الرِّ zم َعلَ َوقَع ا ØXو
/@١٣٥ . ٧ ـ بالغوه ُهم ٕا�أَجل جَز الرِّ َعyم @ َكَشفنا ØFفل َلک@/// Ú Òïَلنُؤِم
Gم@/ والعذاب الب$ء نزول أثر ã| اXعاش ã| واXضيقة الشّدة أيى

.@@٨ ـ يطان@ الشَّ ِرْجَز َعنكُم وُيذهَب به ركُم لُيطهِّ ماًء Êء Ú»ال ِمَن َعَليكُم ُل ÙF ويُ
/@١١

يوجب Mيث ووسوسته@, الشيطان تلق� من حاصلة ومضيقة شّدة حالة أيى
للتطه� اXاء فاقدين كانوا ٕاذ بدر@, يوم ã| وهذا وا�ضطراب@/ والشّک وال-ديد Øالتح�

اXاء@/ ع� أعداؤهم غلب وقد والتغسيل@,

/@٥ . ٣٤ ـ oأل ِرجز من َعذاٌب م ÔG ولئَک اُ ُمعاِجزيَن آياِتنا ã| َسَعوا والَّذيَن
/@١١ . ٤٥ ـ oأل ِرجز َعذابِمن م ÔG م Øwبآياتر َكَفروا والَّذيَن

حاGم بلسان م Øu@وأ العذاب علzم يAل أن السيّئة وأعGFم كفُرهم ãÏÉيقت أيى
العذاب@/ ويطلبون يستعذبون
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معاجزين@, ا� آيات ã| سَعوا الّذين فٕاّن اXوردين@: ã| الرجز خصوصيّة وأمّا
اXاّدة@, nعا من مضيّقة Tدودة Tاطة ã| يعيشون ا Ø̂ ٕا فهم بآياته@: كفروا الّذين وكذلک
الروحـانيّة الفيوضات عن وÇTرومون وراءها@, ما nعا وسـيع عن منقطعون م Øu@وأ
وهو نفسـه@, ã| له قوام و� له وا�ستق$ل اXاّدة nعا أّن مع الّ$هوتّية@, والتوّجهات
آثار من Tصورة وTدودة الرaة@, Mر من وقطرة فوقها@, ما nعا من Tدود زائل ظّل

اXتناهية@/ غ� القدرة

اXهيمن اXؤمن اXالک اXعطيى اXعّز الرaن ا� عن ا�نقطاع من أشدُّ عذاب ف$
ِلكون ÒZ ما ُدونه ِمن َتدعوَن والَّذيَن ـلُک ÔX ا لُه رّبكُم Eُا ذىِلكُم ـ القيّوم البص� hالكر

هيى ا¡اصلة اXضيقة فهذه ـ َحَرجاً َضيِّقاً صدَره َعْل ÒN ُيِضلَّه أن يُِرْد وَمن ِقطم2@, ِمن
الرجز@/

]ع) ليس الرجز أّن ع� يدّل :@oأل ِرْجز ِمن َعذاٌب ـ تعا8 بقوله والتعبـ�
العذاب@/ مصاديق من ٕانّه بل العذاب@,

/@٥٩ . ٢ ـ Êء Ú»ال ِمَن ِرجزاً َظَلموا َع�الَّذيَن فأنَزلنا
/@١٦٢ . ٧ ـ َيظِلمون كانوا ا ß[ Êء Ú»ال ِمَن ِرجزاً zم َعلَ فأرَسلنا

والسعة ا¡ريّة عن منعهم ]ع) خرين@, ل$� وأموال حقوق ٕا8 التعّديى هو الظلم
ومضيقًة شّدًة علzم يوقع أن فجزاؤهم ماGم@, ٕاحراز عن Tدودين@وWنوع� وجعلهم

/@oأل رجز من عذاب ã| يص�وا Ø1ح معا¾Îم ã|
/@٥ .@@٧٤ ـ فاهُجْر جَز والرُّ ْر فَطهِّ وِثيابَک Ù�وربَّکفك فأنِذْر ُقْم ثِّر دَّ ÔXا ا Ûv@َأ يا
اÇXتداولة والرسـوم اXعمولة التقـيّدات من الصدر ã| اXتحّصلة اXضيقـة أيى
يعلم ]ا والعمل يعرف ما ٕاجراء ã| Øوالتح� وا�ضطراب والغّم كاGّم قلبّية@, وصفات

وفzم@/ للناس ØFع وا�نقطاع به@, يؤمر Dف وا�ستقامة
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الضّمة ã| فٕاّن �@مكسوراً, مضموماً الرجز بصيغة التعب� اXع)@: ٕا8@هذا ويش�

ã|و الباطنّية@, وأ�وصاف الغرائز وتناس}ا وا�لتيام@, وا�نقباض ا�نÊÉم ع� د�لة
والتسفّل@/ ا�Lطاط ع� د�لة الك«Ìة

اXاّدة ب� عدم@التناسب مع ,@sك@والصÌ¿بال بعÎÉم@الرجز تفس� ومن@العجب@:
وحgاً@/ موضوعاً التفس� وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجس@:

أيى أمرهم من مرجوسة ã| هم يقال اخت$ط@, ع� يدّل أصل َرْجس@: ـ مقا
َرجس@/ البـع� َهدير وذلک ي-ّدد@, أ@نّه وذلک الرعـد@, صوت جس@: والرَّ اخت$ط@/
راعد أيى َحَسن@, راِجٌس هذا : Ø ãèابن@أ�عرا وحكي َرّجاس@/ وبع� وَسحاب@َرّجاس@,

وَخِلط@/ لَِطخ ٔ�@نّه القَِذر@, جس@: الرِّ الباب ومن حسن@/

َرجساً ال«Êُء وَرَجَسـت َرجاسـًة@/ ورُجس َرِجَس وقد ِرجس@, ء ãÏ¾ ـ أسا
دير@, ÒGا وَرجس الرعد@, َرجَس وdعُت بالرعد@/ Tاtصو Xاشتّد قصفت وارQست@:
وامس الرَّ واِجس@والرياح الَغFُم@الرَّ وعفت@الدياَر س@/ ßQوَسحاب@َرّجاس@وراِجس@وُمر
فـاجَتنبوا ا£از@: ومن اخت$ط@/ ã| أيى َمرجوسة ã| والناس /@Tتُث�ه ]ا تغطّيى ã1ّالX
جزاء ٔ�@نّه عذاب أيى وغَضب@/ ِرجٌس رّبكم من َعَليكُم ووَقَع أ�وثان@, ِمَن جَس الرِّ

الرجس@/ Ëºٕا له استع� ما

فهو يُستَقذر ء ãÏ¾ كّل :@ ãèالفارا قال القَِذر@/ جس@: والرِّ /@ ßíَّالن جس@: الرِّ ـ مصبا
جاسـة @الرَّ ـ قالوا ا Ø[ور البارع@: ã| وقال النَّجس@/ جس@: الرِّ النَّقّاش@: وقال ِرجس@/
بدن من اòارج القَـِذر النَِّجس :@ ّ أ�زهـريى وقال ]عـ)@/ جعلوYا أيى والنَّجاسـة@,
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٦١ رجس

القَـَذر يكـون وقد ]ع)@/ والنجاسة والقَذر ْجس الرَّ يكون فقد هذا وع� إ�نسان@,
قُرب باب من وَرُجس تعب@, باب من َرَجساً وَرِجس النجاسة غ� ]ع) ْجس والرَّ

باّتفاق@/ زائدة والنون معروف@, مشموم والtجس@: لغة@/

قال ِرْجٌس@/ وأ�ْز�م وأ�ْنصاُب والَمْيِسُر ْمُر Òòا ا Ø̂ ٕا ـ ٥٨٠ . ١٠ الxذيب
أ�شياء هذه ذّم ã| ا� فبالغ عمل@, من استقذر ما لكّل Ëºٕا اللغة ã| جس الرِّ الزّجاج@:
قبيحاً@/ عمً$ عمل ٕاذا وَرِجس@َيرَجُس@: الرجل@َرْجساً َرُجَس ويقال: ِرجساً@/ وسّماها
القـبح@/ ã| ويرتفع ذ@كره يَقبُح الّذيى العمل جَس الرِّ فكأّن الصوت@, شّدة جس@: والرَّ
ٕا8 يـؤّديى الّذيى العمل أو فالعذاب جـز@: الرِّ وأمّا الصـوت@/ شديد َرّجاس@: ورعد

ã| Vاهـد وقال /@jأXا جس الرِّ فسقاً@: ِرجٌسأو ـ قوله ã| Ø ã]الكل ابن وقال العذاب@/
فيه@/ خ� � ما جَس@: الرِّ Eا عل ÒNكذلک ـ قوله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

hالكـر الكـتاب ã| اXاّدة استعFل موارد ومن الكلFت هذه من يظهر ما أّن
Mيث شديداً �يق وغ� مناسب غ� يكون ما هو فzا الواحد أ�صل أّن وغ�ها@:

مؤكّداً@/ وقبيحاً مكروهاً nالسا والعقل العادل الُعرف وعند اòارج ã| يعدُّ

يستقذر ما وكّل والوَسخ ِلط Òòوا والنِجس كالقَِذر مصاديق@: له أ�صل وهذا
وما واللعنة والكفر والشّک اXكروه الصوت أو ا�عتدال عن اòارج الشديد والصوت

/@ ßíوالن البع� وَهدير فيه خ� � وما القبح ã| َيرتفع

ا�امع الواحد أ�صل عن غفلًة اXعاجم@, ã| للFّدة تذكر Uتلفة oمفاه فهذه

ã| ØDس و� استعGFا موارد ã| اXرادة ا¡قيقة تنكشف التحقيق وwذا ,@ ãæعاXا هذه ب�
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/@hالكر القرآن

ِلط@: Òòوا ßíَّوالن جز والرِّ والَوِسخ والنَِّجس القَِذر وب� بيyا والفرق

تقليب@/ بعد اXضيقة هو قلنا Fك جز الرِّ أّن

النظيف@/ مقابل ã| والقَِذر

التعّهد@/ قلّة من وغ�ه الثوب يعلو ما والَوِسخ

الطاهر@/ مقابل ã| والنَِّجس

جنسه@/ بغ� اخت$ط فيه ما ِلط Òòوا

رJه@/ خبث ما ßíَّوالن

مع منظور ء ãÏ¿ب يرتبط أن يليق و� تعلّقه �@يناسب ما هو جس الرِّ أّن فظهر
مـن أعّم اXفهوم وهذا معنوياً@, أو ماّدياً كان سواء نفسـه@, ã| شديداً مكروهاً @كونه

اXذكورة@/ ãæعاXا
والشّک واÇòلط فـالكفر اÇXصاديق@/ ã| تـ$حظ أن من �@بّد أ�صل وقيود
مناسبة وغ� مكروهة ا Øu@أ بلحاظ الرجس مصاديق من وغ�ها الشديد والصوت

/@ هيى هيى حيث من � ]وضوعاtا ترتبط أن تليق � ا ØWو

ولعلّه ِلط@: Òòوا اXاء مقداُر به يقدر uالب قعر ã| يطرح ا¡جر ]ع) ـرجاس ßXوا
رجاس@/ ßXوا رداس ßXا اللغت� اخت$ط من أ@نّه أو فzا@, والقذر ِلط Òòا ]ناسبة

أبيض وَزهر بصل له الرياح� من فارسّية@, َنرِكَس معّرب فهو ِجس@: Útال وأمّا
أ�ع�@/ به تشبّه أصفر@, أو

/@١٢٥ . ٦ ـ ُيؤِمنوَن � َع�الَّذيَن جَس الرِّ Eُا عُل ÒNلِک @كَذى
/@١٠٠ . ١٠ ـ َيعقلون � َع�الَّذيَن جَس الرِّ عُل ÒNو
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كاِفرون وُهم وماتوا ٕا�ِرج«Îم ِرجساً فزاَدtم مرٌض قلوwم ã| الَّذيَن وأّما
/@١٢٥ . ٩ ـ

ويقتضzا إ�نسانيّة ¼Íاط يوج}ا ما هيى ]قتضاYا@: والعمل والعقل@, اZ�ٕان
العـادلة الطريقة هذه عن إ�نسان خرج ٕاذا Øj أ�ّولّيـة@/ اòالصة والفطرة ا�عتدال
فـطرته خـولطت فقد :@j�ٕوا والكفر بال¿Ìك اòالصة الزا@كية فطرتـه عن واLرف
والفسـاد بالبغيى وتلّوثـت بالقبائح وتلّطخت الطاهرة طبيعته واستقذرت اXستقيمة
فزادهم أرجاس@, كلّها فهذه والعـذاب@/ والظلمة والبُعد اللّعنة واستوجبت والرذائل
وتستعذب طبيعـxم ãÏÉتقت ما ÏÉقتـ[ وعّذwم وأضلّهم أرجاÎºم@, ٕا8 رجساً ا�

طريقxم@/

/@٣٠ . ٢٢@ ـ ور@ الزُّ َقوَل واْجَتنبوا أ�وثاِن ِمَن جَس الرِّ فاْجَتِنبوا

اXكـروهة الصـفات مـن ٕانسـان به يتّصف أن ينبغيى و� به يليق � ما أيى
ٕا8 التوّجه عن الناشئة ثام وا�� ا�Lرافات من بشأنه اXناسبة غ� القبيحة وأ�عFل

النفسانّية@/ ا¢الفة التعّهدات ع� والتثّبت أ�وثان

/@٩٠ . ٥ ـ ْيطان الشَّ َعَمِل ِمن ِرْجٌس وأ�ْز�ُم وأ�ْنصاُب والَمْيِسُر ْمر Òòا ا Ú̂ ٕا
/@٩٥ . ٩ ـ ِرجٌس م Úuٕا َعyم فأعِرضوا

/@١٤٥ . ٦ ـ ِرجٌس فٕانّه ِخFير ¡َم أو َمْسفوحاً َدماً أو َميتًَة يكوَن أن ٕاّ�
والصـفات أ�خـ$ق ã| أو وا�عـتقادات وأ�فـعال أ�فكار ã| ٕامّا جس الرِّ
والنـفس اòارجـيّة اXوضوعات ã| أو الظاهرّيـة@, وأ�فعال أ�عFل ã| أو الباطنيّة

معنوّية@/ أو ماديّة أ�مرّية@,

وقـبيحة أنف«Îا ã| كرvة وهيى ج«Êنّية@, ماديّة اòارجيّة اXوضوعات فهذه
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منحرفة والÍÉر@, ØÌ¿بال ومتلّوثة بالفساد ملطوخة ا Øu@أ جهة من ذواtا@, حيث من
جـ«Êنيّة مـÍÉات وفÇzا والفـ$ح@, ا�سـتقامة عن خارجـة والص$ح@, �òا عن
اÇXوضوعات هـذه ã| والرجاسة والفساد ØÌ¿ال Qّسمت وقد وأخ$قّية@, وروحانيّة

ْجس@/ والرَّ ل$Lراف مظاهر ا Øu@وأ فzا@, وQّلت

والتأ@كيد@/ والتشديد اXبالغة ع� تدّل اXوضوعات@: هذه ٕا8 الرجس فنسبة

. ٣٣ ـ َتْطه2اً ركُم وُيَطهِّ الَبْيـِت أهَل ْجَس الرِّ َعنكُم ِلُيذِهَب  ُEا ُيريُد@ ا Ú̂ ٕا
/@٣٣

أراَد ٕاذا أمرُه ا Ú̂ ٕا قال@: Fك والتحّقق@, الوقوع ت$زم تعا8 ا� ٕارادة أن 9O و�
َفَيكون@/ كُن لَُه يَقوَل @أن شيئاً

راسخاً يكن nو ثابتاً ليس الرجس أّن ٕا8 ٕاشارة يل@: Ôñِل دون لُيذِهَب@, وقال@:
مyم@/ قريباً كان ٕاذا عyم التنحية هو وإ�ذهاب@: إ�زالة@/ ٕا8 ليحتاج فzم

من وجودهم@, ساحة ٕا8 ينسب أن يليق و� كرvاً يكون ما مطلق جس@: والرِّ

و�تنبغيى wم �تليق ã1ّال وا��داب اyXيّة الرذيلة@وأ�عFل اXنحرفة@والصفات أ�فكار
Gم@/

ف$ وتvAهم@, تزكيxم ã| ومبالغة تأ@كيد الرجس ٕاذهاب بعد التطهـ� وذ@كر
تطه�اً@/ بعُد ُيطهرهم بل الرجس باذهاب ã9يكت

عنه Ø;ويع واحد@, مفهوم مyا يراد مركبًة ا Øuٕا أ�هل ã| قلنا البيت@: أهل وكلمة
خانواده@/ ـ بكلمة بالفارسية

البيت أهل من اXراد أّن إ�س$م@: تار± ã| ا¡قايق ـ كتابنا ã| باباً عقدنا وقد
فراجع@/ ـ الكساء أهُل النجباء اòمسة هم TصX Ø ã]ّالن بتعي�
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وتكرZهم وQليلهم البيت أهل oتعظ ع� تدّل الكرZة ا��ية هذه أّن 9O و�
من أعّم الرجس فٕاّن العصمـة@, فوق وهو منه@, أع� يتصـّور � ]ا مقامهم وترفيع

ُيستكره@/ ما أنواع bيع ويشمل ,@ ّ واyXيى ا¡رام

اXوارد@/ هذه ã| الكلمة wذه التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجع@:

َيْرجع رَجع تقول وتكرار@/ رّد ع� يدّل منقاس@, مّطرد كب� أصل رجع@: ـ مقا
الرجوع@/ جعي@: والرُّ جعة@/ والرِّ جعة الرَّ وهيى امرأَته@, الرجُل وراجَع عاد@/ ٕاذا ُرجوعاً@:
سـفر@/ ٕا8 سفر من رجعتَه ما واّب@: الدَّ من جيع والرَّ ترديده@/ الصوت@: ã| وال-جيع
ا Øu@أ وذلک ْجع@, الرَّ ذاِت Êِء Ú»وال وجّل@: عّز قوله ã| اXطر وهو فالَغيث ْجع@: الرَّ وأمّا

وَتغيث@/ ترجع Øj وَتُصّب َتغيث

وَمْرجعاً@, وُرجعًي وُرجوعاً َرجعاً َيْرِجع أ�مر وعن سفره من رَجع ـ مصبا
رجعته فيقال الفصحي@, اللغة ã| ويَتعّدي@بنفسه الذهاب@, نقيض هو ّكيت@: ابن@السِّ قال
رجَعک فٕان ـ القرآن جاء وwا رددته@, أيى ه Òوغ� الك$َم ورجعت وٕاليه@, ء ãÏ¿ال عن
ـ قيل هنا ومن فأ@كله@, فيه عاد قيئه@: ã| الكلب ورجع بأ�لف@/ تُعّديه وهذيل /@Eا
ٕا8 اXرأة ورجعت كذلک@/ واس-جعها وارQعها َملكه@, ٕا8 أعادها ٕاذا ِهبته ã| رجع
مـردودة اÇXطلَّقة فيقول ُيفّرق من ومyم راجع@/ فهيى بط$ق أو زوجها ]وت أهلها
ٕا8 بالعود أيى جعة بالرَّ يؤمن وف$ن الرجـوع@, ]ع) جعة والرَّ راجع@/ عyا Ø|توXوا
ã| Í½يقت وبعÎÉم ,@Ì»والك فبالفتح الكتاب@: ورجعة الط$ق بعد الرجعة وأمّا الدنيا@/

أهله الرجل مراجعة والرجعة@: فارس@: ابن قال أفصح@/ وهو الفتح ع� الط$ق رجعة
جيع@: والرَّ أيضاً@/ بالوجه� ّ وط$ق@رجعيى ع�@زوجته@, جعة الرَّ Zلک وهو ,Ì»تك وقد
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رجع ٦٦

أو طعاماً كان أن بعد اُ�و8 حاله عن رجع ٔ�@نّه فاعل ]ع) فعيل والَعِذرة@, وث الرَّ
مفعول@/ ]ع) فعيل رجيع فهو ُيرّد قول أو فعل كّل وكذلک علفاً@,

فعً$ أو كان مكاناً البدِء@, تقديُر أو البدء@, منه كان ما ٕا8 العود الرجوع@: ـ مفر
جوع@: فـالرُّ أفـعاله@, من بفعل أو أجزائه من Pـزء أو رجوعه كان وبذاته قوً�@, أو
من اòروج Xوهو قِطاعها بعد الط� برجوع Uتّص جاع والرِّ إ�عادة@, ْجع والرَّ العود@,

/@Tخ$فه ٕا8 ا¡ّر أو ال;د ب$د

منxي ٕا8 الرجوع هو إ�ياب أّن وإ�ياب@: الرجوع ب� الفرق ـ ٢٥٠ الفروق
و� الطريق بعض ٕا8 رجع يقال أ@نّه تري أ� ولغ�ه@, لذلک يكون والرجوع اXقصد@,

الطريق@/ بعض ٕا8 آَب يقال

ÇXن يـقال ف$ الطاعة@, ٕا8 الرجوع إ�نابة أّن وإ�نابة@: الرجوع ب� والفرق
أناب@/ ٕانّه معصية ٕا8 رجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو مكاناً قبُل@, من عليه كان ما ٕا8 العود هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
قوً�@/ أو عمً$ أو حاً� أو صفة

وأ�وب@: والتوبة وإ�نابة واXص� والعود الرجوع ب� والفرق

الندم@/ مع واò$ف العصيان من رجوع التوبة@: أّن

/@ Ø ß;وال الطاعة ٕا8 رجوع وإ�نابة@:

واختيار@/ ٕارادة مع مقصد ومنxي نقطة آخر ٕا8 رجوع وإ�ياب@:

كان وسواء طاعة@, أو عصيان من كان سواء أيى كّلها@, هذه من أعّم والرجوع@:
/@� أم له ُمريداً كان وسواء يكن@, n أو مقصد آخر ٕا8 كان وسواء ,@� أم طاعة ٕا8
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٦٧ رجع

فيه@/ كان ما@ نقيض ٕا8 رجوع فهو الَمصير@: وأمّا

الثانية@, اXرتبة ã| بعُد وٕاقدام ء@, ãÏ¿ال عن ا�ن½Íاف بعد الرجوع هو والعود@:
فٕاّن مسـاTة@, عليه ٕاط$قه ã|و الرجوع@, مصاديق من ليس وأ�ّول البـدء@/ ويقابله

عليه@/ كان ما نقيض ٕا8 Iّول اXص�
Ø1حـ عمل ٕا8 رجوع أيى أّوً�@, أقدم ما ع� ّ ثانويى ٕاقدام فهو العـود@: وأمّا

ثانياً@/ يعمله

/@ أ�عزُّ لَيُخِرَجنَّ الَمدينِة ٕا� Lَرَجْعنا لَ ـ@ ã| Fك اXكان@: ٕا8 فالرجوع

ٕا�أبzم@/ رَجعوا ØFَفل ٕا�قوِمه@, ×Ïºمو َرَجَع ا ØXو ـ@ ã| Fك الناس@: وٕا8

ٕا�ربِّک ٕانَّ َمرجـُعُكم@, Ú ãٕا� Új ٕا�َربِّـِک@, ٕارِجعيى ـ@ ã| Fك اÇXتـعال@: ا� وٕا8
َمرجُعهم@/ َلينا ٕا Új تُرَجعون@, ٕاليه Új ,@ جعيى الرُّ

/@oح Òا� Ò��ٕ َمرِجَعهم ٕاّن Øj ـ@ ã| Fك النار@: وٕا8

ÞË Ô¼ يَرِجعون@, َلَعلَّهم بالَعذاب وأخذناُهم ـ@ ã| Fك الروحانّية@: nوعا ا¡ّق وٕا8
يَرجعون@/ َلَعلَّهم يِّئاِت والسَّ َسناِت Ò¡با وَبَلوناهم يَرِجعون@, � فُهم ُعميىٌ ُبكم

/@Í Ò½ البَ ارِجع Ú Ôj ُفطور َتريِمن Íهل Ò½ البَ فارِجِع ـ ã| Fك والتدّبر@: النظر وٕا8

ّ معنويى بس� يتحقّق ا Ø̂ فٕا :@ Ø ãæالروحا ّ اXعنويى وأمّا معلوم@, ّ الرجوع@اXاّديى @ٕاّن Øj
البدن@والتحّول ]فارقة أو اXاّدة@والتوّجه@ٕا8@ما@وراءها@, عن وحركة@روحانيّة@با�نقطاع

ا��خرة@/ nعا ٕا8

تعا8 ا� فٕاّن وجّل@: عّز ا� ٕا8 الرجوع ã| والعود الرجوع مفهوم Iقّق وأمّا
واòلق وأ�رض ال«Êوات تكّونت وبنوره وا��خر أ�ّول البارٔي اXفيض اXبدٔي هو

وُيعيد@/ ُيبِدٔي هو ٕانَُّه ـ الوجود مراتب ُوجدت وبفيضه
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رجع ٦٨

النـفسانيّة وال¿ÇÎوات الظـاهريّة وبالقُوي wا والتعلّق Ë»وا� اXاّدة nوعوا
وصعوده وسـ�ه Ø ãæإ�نسا للروح وقيـود وموانع ُحجب كلّها الروحانيّة واÇXعايش
الع$ئق وانxت جب Ô¡ا وانكشفت القيود هذه انقطعت فٕاذا اXتعال@, ا� ٕا8 ورجوعه
وهو ,@ ّ اXاّديى nالعا هذا وراَء nعا له Øيتج� قواه@: وفناء Ø ãæÊ»ا� البدن ]وت الدنيويّة

َحديد@/ اليوَم َك ÔÍ Ò½ َفبَ ـ له مشاهداً يكن n ما يَري

كان ٕان والنور ا�نّة مقام له ويظهر الرجوع@, حقيقة تتحقّق اXرحلة هذه ã|و
والتعلّقات ال¿Îوات ã| متوّغً$ حياته طول ã| كان ٕان والنار الظلمة ومقام أهله@, من
ٕانَُّه َحّقاً Eِا َوْعَد يعاً Òb َمرِجُعكم ٕالَيه يُرَجعون@, ٕالَيه Ú Ôj Eُا َيْبَعُثهم والَموتيى ـ الدنيويّة

ُيعيده@/ Ú Ôj اòلَق َيبدؤ
Øيتج� ا��خرة nعا فٕاّن اXرحلة@: هذه ã| اXتعال ا� ٕا8 الرجوع ٕاط$ق وأمّا

ã| مyم كّل Tكومون@, مقهورون كلّهم واòلق تعا8@, للحّق وا�;وت العظمة فيه
اXالک وهو فzا@, Gم اختيار � وÌºيرته@, س�ته ÏÉو]قت بضاعته حسب ع� مرتبة
كُم Ô¡ا ولَُه خرة Ðوا� اُ�و�× ã| مُد Ò¡ا لَُه ةُ@, والِعزَّ كُم Ô¡ا ولَُه ين@, الدِّ يَوِم مالِِک ـ اXطلق

تُرَجعون@/ وٕاليه ا¡كُم لُه وجَهه ٕاّ� هالِک ء ãÏ Ò¾ كّل تُرَجعون@, وٕاليه
ماّدة من إ�نسان ترّكِب ÏÉقت[ Ø ãæÊ»ا� nالعا هذا ã| نشأ ا Ø̂ ٕا ا�ختيار فٕاّن
روحـّية@, ومـقتضيات بدنيّة مقتََضيات يديى ب� فهو روحانّية@, نفس ومن ج«Êنيّة
نفس حكومة ب� واقع إ�نسان أخري@: وبعبارة آخر@, شيئاً وتلک شيئاً هذه تشxيى
تسوق هذه الروحانيّة, إ�نسانيّة النفس من حكم وسبعّية@وب� حيوانّية@طبيعّية@wيميّة

النار@/ ٕا8 وتلک ا�نّة ٕا8

ـلُْک ÔX ا ـ@ العزيز@ للحّق ٕاّ� سلطان و� � ٕاّ� فيه حكم ف$ ا��خرة Ônعا وأمّا
/@٥٦ . ٢٢ ـ م Òyبَي كُم ÒJ ِEِ َيوَمِئٍذ
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٦٩ رجع

مـن Øوتـتج� تـظهر ا Ø̂ ٕا القاهرة اXتجلّية الظاهرة وا�;وت ا¡كومة وهذه
اXقام هذا ã| التعب� تري ولذا ا��خرة@, ٕا8 الرجوع من قدم أّول ومن الرحلة ابتداء
٦@موارد ã| ـ يُْرَجعون َوٕاليِه مورداً, ١٩@ ã| ـ تُْرَجعون @ٕالَيِْه Ú Ôj ـ ا£هول اXتعّديى بصيغة
وIت بـيدهم ليس ا�Ç;وت nعـا ٕا8 رجوعهم بأّن ت½JÍاً ـ hالكر القرآن من

ذلک@/ ã| Vبورون مقهورون م Øuٕا بل اختيارهم@,

اختيار دار الدنيا دار فٕاّن الدنيوّية@, حياtم ã| ا¡ّق ٕا8 الرجوع R$ف وهذا
يَْرجُعون وَلَعلَُّهم ياِت Ðا� ُل ُنَفصِّ لَِک وكَذى تعا8@: فقال يشاءون@, ما فzا وGم وتكليف@,

مورداً@/ ١٦ ã| تذكر وللفاعل معلوماً الصيغة وهذه ـ

Eِٕا�ا ُنذيقهم@, Ú Ôj َمْرجعهم َلينا ٕا Új نيا الدُّ ã| َمتاٌع َمرجُعهم@, فٕاَلينا َنَتوّفينََّک أو
فُينّبئُكم@/ يعاً Òb َمْرِجُعكُم

متعّدياً إ�رجاع ]ع) ٕامّا وهو مورداً@, ١٦ ã| تذكر ّ ميميى مصدر الصيغة هذه
Êء Ú»وال َبعيد@, َرجٌع ذلَِک تُراباً وُكنّا ِمتنا أ@ٕاذا َلقادر@, َع�َرْجِعِه ٕانَُّه تعا8@: قوله ã| Fك@

الَرجع@/ ذاِت

دون من هو حيث من ا¡دث فيه في$حظ �زماً@, جعيى والرُّ الرجوع ]ع) أو
يام@/ الصِّ َعليكُم ُكتَب :@ ã| Fك الوقوع أو الصدور جهة ٕا8 نظر

/@١١ . ٨٦ ـ@ َفْصل@ لََقوٌل ٕانَُّه ْدع الصَّ ذاِت ْرِض وأ�َ ْجع الرَّ ذاِت Êِء Ú»وال
والنبات اXياه مyا تنشّق وأ�رض ّق@/ الشَّ ]ع) دع والصَّ إ�رجاع, جع@]ع) الرَّ

ã| ما مطلق أ�رض من اXراد كان وٕان ا¢تلفة@/ واR�ٔرة واXعادن وأ�شجار واu�ٔار
اXشتقّات bيع فيعّم أرض@: ـ ã|@سبق Fك عاn@اXاّدة مطلق أو اXوجودات@, أ�رض@من
وا¡بوبات@وا¡يوانات والفوا@كه من@أنواع@النبات ,@ العاn@اXاّديى واXستخرجات@من@تلک
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رجع ٧٠

حيوان أو نبات أو bاد من ا�«Êنيّات من ويتظاهر Oرج ما وكّل والبحرّية@, ال;يّة
وغ�ها@/ إ�نسان@, من صادرة وتوجهات روحانيّات أو ماّدية قوي أو

والثـلج@, والغـيث اXطر صورة ع� اR�ٔرة كٕارجاع ال«Êء@: ã| إ�رجاع وأمّا
اXواّد من ثقل ما وكٕارجاع وغ�ه@, القمر ع� أ�رض من اXنعكسة أ�شّعة وكٕارجاع

ال«Êء@/ ã| اXرتفعة وا¡يوان

أ�رض عـ� اXاء بقاء دوام يوجب أ�رض ٕا8 اR�ٔرة ٕارجاع أّن 9O و�
وماتت أ�شجار وَيُبست اu�ٔار َجّفت وٕاّ� ,@ حيىٍّ ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ اXاِء ِمَن ـ ا¡ياة قوام وبه

فآناً@/ آناً البحار مياه وانتقصت والنسل@, ا¡رث وهلک واXزارع أ�رض

والتـوّجهات الربّـانيّة الفـيوضات فتشمل العاّم@: معناها ال«Êء من اُريد وٕاذا
وأ�دعية العبيد من والتوّجهات التوّس$ت نتيجة ã| إ�@كرامّية@, وإ�جابات الرaانيّة
الروحانيّة أنوارهم أشّعة وتنعكس روحانيxّم آثار ف-جع عات@, ØÍÉوالت واXناجاة

الروحّية@/ ارتباطاtم وتثبت اXعنويّة حياtم تدوم وwا ٕالzم@,

ع� ال«Êء َرْجع تقّدم ولطف الكرZة@, ا��ية ã| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا
ا�نشقاق حصول ع� ومتقّدٌم اُ�و8 اXرتبة ã| ال«Êء ã| ْجع الرَّ فٕاّن أ�رض@, َصْدع

/@ Øتب� Fك أ�رض ã|
/@٢١٠ . ٢ ـ اُ�مور تُْرَجع Eِوٕا�ا أ�مُر ÒãÏÉ وُق

مواضع@/ ستّة ã| تذكر ا�ملة هذه

.@@١١ ـ ُكلُّه أ�مر يُْرَجع وٕاليِه ْرض وأ�َ واِت مى السَّ َغْيُب ِEِو تعا8@: ويقول
/@١٢٣

ا�ستع$ء@, مع والطلب التكليف هو فيه الواحد أ�صل أّن أ�مـر@: ã| سـبق
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٧١ رجف

من الطلب أّن فgا تقديراً@, ولو للطلب ومورداً مطلوباً يكون ما كّل ع� بعُد ويطلق
فكـذلک عنده@: مطلوباً وكونه ٕاليه الطلب بتوّجـه تتحقّق ا Ø̂ ٕا واXطلوبيّـة تعا8@, ا�

ٕارجاعه@/

فينxيى Tموً�@: أو موضوعاً ذاتـه@, ã| تكويناً مطلوب هو ما كّل أّن وا¡اصل
أّن Fك ٕاليه رجـوعه فيكون وسلطانه@, حكومته ٕا8 وُيرَجع وتقديره@, ا� مشـيّة ٕا8

منه@/ بدءه

اُ�مور@, عاقبُة ِEِو اُ�مور, عاقبُة Eِوٕا�ا اُ�مور, Ô2َتص Eِٕا�ا أ� تعا8@: قال
ٕاليه@/ يَْعُرج Ú Ôjٕا�أ�رض Êء Ú»ال ِمَن أ�ْمَر ُيدبِّر ,@ ِEِ ُكلَّه أ�مر ٕانَّ ُقل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجف@:

واضطرب@/ Iّرك وَرَجفاناً@: وَرجيفاً قتل@, باب من َرْجفاً ُء ãÏ¿ال َرَجف ـ مصبا
ا¡ّمي@: ورجفته ك;@/ مرض@أو من ارتعشت يداه@: وَرَجفت كذلک@/ أ�رُض@: ورجفِت
أ@ك*وا ٕارجافاً@: وبه ء ãÏ¿ال ã| القوم وأرَجف قياس@/ غ� ع� راجف فهو أرعدته@,
قوله وعليه مyا@, الناس يضطرب Ø1ح الكاذبة أ�قواِل واخت$ق السيّئة أ�خبار من

الَمدينة@/ ã| والُمْرِجفون تعا8@:

والبحر والقلُب@, أ�رُض َرَجفت يقال اضطراب@, ع� يدّل أصل رجف@: ـ مقا
واضطربوا@/ فيه خاضوا ٕاذا ء@: ãÏ¿ال ã| الناس وأرجف �ضطراِبه@/ َرّجاٌف

َجـفان@: والرَّ َرْجـفاً@, َترُجـف أ�رض رَجفـت وقد الّزلزلة@, الّرجفة@: ـ صحا
ء@: ãÏ¿ال ã| أرجـفوا وقـد أ�خـبار@, أراجيف واحد وإ�رجاف الشديد@/ ا�ضطراب

خاضوا@/
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رجف ٧٢

أ�رض وَرَجَفِت ّجاف@/ الرَّ أÊºئه ومن أمواجه@, اضطرب البحُر@: َرَجف ـ أسا
الر´@/ وأرجفته الّشجر@, وَرجف وا�باُل@/ أ�رض ترُجف يوَم ـ ْجفة الرَّ فأخذtم ـ
أ�سنان: ورجفت ف@/ وُرجَّ َرواجُف َرحاGا Iت ّ والَمطيى ْحل, الرَّ Iت Ôوَرَجف@البع�
إ�بَل@, وأرجفُت ِعظامه@/ َترُجف شيخ وجاءنا /@TاGأصو Xاضطربت أسناخها نغضت

Xأيى دة ÒS أ�رَض يَْسـ-جفون خرجوا ا£از@: ومن الس�@/ ã| Îا Ôºرؤو َجفت Ö Ò-واس
بكذا اXدينة ã| وأرَجفوا والغرِب@/ ال¿Ìِق َدفَّتا wم وارQفت /@Tًوبأسا شّدة ُيرِجفوuا
وهذا عندهم@/ يصّح أن غ� من ا�ضطراب الناس ã| يوقعوا أن ع� به أخ;وا ٕاذا

الغواة@/ أراجيف من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق رّج@: ـ ã| سبق وقد الزلزلة شّدة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الزلزلة هـو الّرجـف وأّن وا�ضـطراب@, وا¡ركة والرّج والرجف الزلزلة مواّد ب�

قصد@/ دون من اس-سال والزلزلة@: الشديدة@/

الَرْجَفُة@/ م Ötفأَخَذ وا�باُل@, أ�رُض ترجُف يَوَم

/@١٥٥ . ٧ ـ الرجفُة م Ôtأَخَذ ØFفل
مواقـع ã| هيى ا Ø̂ ٕا اXوارد تلک فٕاّن والشّدة@, ا¡ّدة ٕا8 ٕاشارة اXاّدة wذه Ø;ع

والعذاب@/ والب$ء أ�خذ

/@٦ . ٧٩ ـ الّراِدَفة َتْتَبُعها الراِجَفُة ترُجُف يَوَم

مðلزً� كان من كلُّ وMّدٍة عميقاً اضطراباً ويضطرب شديدة زلزلة لزل Òðَي أيى
سلوكه@/ ã| راسخ غ� ورسوله با� مؤمن غ� عقيدته ã| ثابت غ� وس�ته س�ه ã|
Iّر@كه � الراسخ كا�بل فهم اXؤمنون وأمّا بأثره@/ وسالكاً رديفه ã| هو من ويتّبعه
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٧٣ رجف

/@٢٤ . ٢٥ ـ Uًَمقي وأْحَسُن ُمْستَقّراً Õ2خ َيومئٍذ ا�نّة أصحاُب ـ العواصف

ويـؤيّده والنـفوس@, النفس أو وا�Fعة ا�معيّة أو أ�فراد باعتبار والتأنيث
خاِشعة@/ أبصاُرها واِجفة يومئٍذ قلوٌب بعدها@:

َلنُغِرينَّک اXدينة ã| ـرِجفوَن ÔXوا مرٌض قلوwم ã| والَّذيَن اXناِفقون َينتِه Òn ßL لَ
/@٦٠ . ٣٣ ـ م ßw

وأفكاره@, عقيدته ã| أرجفه يقال@: مðلزً�@, راِجفاً الغ� جعل هو إ�رجاف@:
البلد@/ نظم ã| أو ا�جBع نظم ã| أو ووظائفه@, عمله ã| أو وسلوكه@, س�ه ã| أو

أو قوً� اXدينة ã| النظام وٕاخ$ِل إ�رجاف مطلق اXراد فٕاّن له@: قيد يذكر nو
اُ�مور@/ ã| واضطراباً النظام ã| خلً$ يوجب Mيث عمً$@,

حقيقة@/ قلوwم ã| ٕاZان � الّذين هم واXنافقون
البـاطنّية@, الصفات ورذائل القلبيّة بأ�مراض ٕاZاuم اختلط الّذين بعدهم Øj
ما ٕايفاء مyم يتوقّع و� وغرض@, نظر وبدون ٕاخ$صاً يعملوا أن يستطيعون � م Øuفٕا

اXسلم�@/ ص$ح فيه ]ا والعمل علzم

النظم ورعاية النظام وحفظ ا�جBع ص$ح ٕا8 يتوّجهون � الّذين بعدهم Øj
عمً$ يعملون بل أ�قـدام@, وتثبيت العـزم oكIو وا�تفـاق ا�Iاد قانون وٕاجراء

ã| والðلزل بـيyم وا�خت$ف صفوفهم ã| والتفرقة اXسـلم� ب� التشّتت يوجب
نيّاtم@/

باطنيّة صفة النفاق@وا�تصاف@بسوء فٕاّن اXدينةT@متعلِّق@باXرجف�, ã|X@والظرف
Vتمع وهيى اXدينة ã| ويوّثر يتحقّق ا Ø̂ ٕا فهو إ�رجاف@: وأمّا ]كان@/ FG خصوصيّة �

يومئٍذ@/ اXسلم�
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رجل ٧٤

داخلهم من واحدة اXسلم�@: صفوف خ$ف ع� يس�ون فرق ث$ث فهذه
استقّروا@/ مكان ّ أيى ã| وفرقتان اXرجفون@, وهم

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجل@:

,@bاُن وهيى القـدم@, ٕا8 الفَِخذ أصل من wا ãÏ¿Z ã1ّال إ�نسان ِرجُل ـ مصبا
ِرجال@, وbعه ,@ ØãÏºأ�نا من @كر الذَّ ُجل@: والرَّ ذلک@/ Ôغ� Gا bع و� أرُجل@, وbعها
ٕاّ� الفاء بفتح فَْعلة ع� bع يوجد � قالوا Ø1ح [رة@, وزان َرْجلة ع� قليً$ bع وقد
خ$ف وهو الراجل ع� الرُجل ويطلق للواحدة@, كمأة وقيل كَْمء@, bع وكَمأة َرْجلة
وَرِجَل أيضاً@/ وِرجال وِرجالة وَصحب@, صاِحب مثل َرْجل الراجل وbع الفارس@,
قّوة ذو أيى ُرجلة@: ذو وهو منه@, Ëºٕا جلة والرُّ الَمْشيى ع� قويى َتِعب@: باب من َرَجً$
/@ Ø8تَُد أن غ� من فzا نزلُت :@uالب ã| وترّجلُت ا¡مقاء@, البقلة ْجلة@: والرِّ /@ ãÏ¿Xا ع�
ترجيً$@: عر الشَّ ورّجلت فzا@/ يطبخ ِقدر ع� يطلق وقيل Lاس@, من ِقدر والِمرجل@:
وَرِجـَل نـفسک@/ شعَر كان ٕاذا وَترّجلُت@: غ�ك@, شعر أو شعَرك كان سواء حته ØÌº
شـديَد ليس أيى Hفيف@: والسكون ,@Ì»بالك َرِجل فهو تعب باب من َرَجً$ عُر الشَّ
من به أتيَت الك$م@: وارQلُت /@Fyبي بل Tا�س-سالX بوطة السُّ شديد و� عودة Ôا�

له@/ fضيت مشورة غ� من به انفردت :@ برأيى وارQلت فكر@/ و� رويّة غ�

ويكون ِرجل@, ذيى كّل ِرجل هو الّذيى العضو ع� يدّل بابه معظم رجل@: ـ مقا
ْجـل والرَّ وغـ�ه@/ إ�نسـان ِرجل جـل@: الرِّ الباب fعظم عنه@/ تَشّذ كلFت ذاك بعد
جال@/ الرِّ جا8@: والرُّ ّجال الرُّ أرجلهم@, ع� Zشون م Øu@�ٔ َرْجً$ وا Ød ا Ø̂ وٕا ّجالة@/ والرَّ
ذاك كان ويقال برجلها@/ علّقxا الشاة@: َرَجلُت /@ َرْج�× وا�Fعة الراِجل@, ْج$ن@: والرَّ
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٧٥ رجل

مع ِرجليه أحد ابيّض الّذيى واّب@: الدَّ من وأ�رَجل زمانه@, ã| أيى ف$ن@, ِرجل ع�
ُرجَلة@, وذو َرجيل وِرجٌل جل@/ الرِّ oالعظ وأ�رَجل@: ُيكَره@/ وهو قوا_ه سائر سواد
القـوس ِرجل اòليل@: قال بِرجله@/ أخذت جَل@: الرَّ وارQلُت /@ ãÏ¿Xا ع� ّ قويى أيى

ØÍ Ò¼ من ÍÒÈب الغراب@: وِرجل الِميسـم@, من ÍÈب الطائر@: وِرجُل الُعـليا@, ا Ôxَِسي

الّذيى الباب ٕا8 يرجع كلّه وهذا فzا@/ ãÏ¿Xا يصعب َرْج$ء@: ة وَحرَّ النوق@/ أخ$ف
ا ØWو َرُجلٌة@/ للمرأة قالوا ا Ø[ور جال@, الرِّ من الواحد ُجل@: الرَّ ذاك@: عن شّذ ا ØWو ذ@كرناه@/
Çيت Ùd Çا Ø̂ وٕا قالوا@: مقاء@, Ò¡ا البَقلة Gا يقال ã1ّال هيى جلة@, الرِّ أيضاً أ�صل عن شّذ
واحدtا اXاء@, مَسايل َجل@, الرِّ بل قوم@: وقال ماء@/ مَسيل ã| ٕاّ� �تنبت ا Øu@�ٔ مقاء Ò¡ا

أيى استعارة@, كأ@نّه أ�ّول@, الباب من فهو ارتفع@: ٕاذا الyاُر ل َترجَّ قوGم وأمّا ِرْجَلة@/
مشتّق والِمرجل ,@ يى قُوِّ كأ@نّه هذا@, من هو عر@, الشَّ رّجلُت وكذلک ِرجله@/ ع� قام أ@نّه

ِرجل@/ ع� oاُق فكأ@نّه ُنصب ٕاذا ٔ�@نّه أيضاً@, هذا من

Çا Ø̂ ٕا وقيل@: اXـرأة@/ خ$ف إ�نسـان@, نوع من الذكر معروف@, ُجل@: الرَّ ـ لسا
سيبويه@/ حكاه قياس@, غ� ع� وُروNل ُرَجيل@, وتصغ�ه الغ$م@, فوق رجً$ يكون
ع� سوء وُروNل ِصدق ُل ßNُرَو يقولون@: وعامxّم ُرَجيل@, الرجل تصغ� الxذيب@:
ِذر Ò¡وا العاِجل من الَعِجل أّن Fك منه@, اشتقاقه ٔ�ّن الراجل@, ٕا8 يرجعون قياس@, غ�
صفة ُجل الرَّ يكون وقد ِسيده@: ابن ا�مع@/ bُع وِرجا�ت ِرجال@, وا�مع ا¡اِذر@, من
بَرُجٍل مررت ـ قوGم ã| ا�ّر سيبويه أجاز ذلک وع� والgال@, الشّدة بذلک يُع)

هيى للمرأة@: اXع) هذا ã|و راِجل@, أيى َرُجل هذا وتقول@: الرفع@/ وأ�@ك* أبوه@, َرُجٍل
جـيّد َرُجـل يـقال وأ�رَجل@/ اِجل والرَّ ُجل الرَّ مصدر جلة@: والرُّ راجلة@/ أيى َرُجلة
� ã1ّال اXصادر من وهيى جولّية@, والرُّ جليّة والرُّ ْجلة والرُّ جولة الرُّ Øب� وَرُجل جلَة الرُّ
الرُجـل وَرِجـَل وغـ�ه@/ إ�نسـان قدم جل@: والرِّ ُجل�@/ الرَّ ارَجل وهذا Gا@/ أفعال
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رجل ٧٦

سفر ã| َظهر له يكن n ٕاذا وَرْج$ُن@: وَرْجٌل وَرجيل وَرِجل وَرُجٌل راِجٌل فهو َرَجً$@,
وَرْجـلة وُرج$ن وَرجا8× وُرّجا8 وُرجا8× وُرّجال وَرّجالة ِرجال وا�مع يركبه@,
Çbع أراجـل يكـون أن فيجوز :@ ã(ج ابن قال وأراجيل@/ وأراِجلة وأرِجلة وِرجلَة

راجل@/ bع وِرجال ِرجال@, bع وأرِجلة أرِجلة@,

ا�بل@/ سفح قاعدة@, ِرجٌل@, قََدٌم@, @= @TِرِجلX ـ قع

أ�قدام@/ ع� مشياً مُشاة@, ّ جنديى @راِجل@, = @T ãَرِج�X
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

به الّذيى حيوان@, كّل من ا¢صوص العضو هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
فهو بِرجله@, Ï¿م ٕاذا َرَجً$@: َيرَجُل َرِجل فيقال@: انðاعّية@, كلFت منه ويشتّق /@ ãÏ¿Z
َل وترجَّ عليه@, ّ وقويى القدم ع� ãÏ¿Xبا متّصف أيى وَرجيٌل@: وَرج$ُن وَرِجٌل راِجٌل
قدمه ع� قام أيى َله@: وَرجَّ وَرِجَل عُر الشَّ ل وَترجَّ وتثّبت@, واستقام ارتفع ٕاذا الyار@:
قدمه ع� به تكلّم فكأ@نّه رويّة غ� من أتاه الك$َم@: وارQَل مُس-ِسل@, فهو واستقام
استند فكأ@نّه ã Ø8تد غ� من uالب ã| نزل ٕاذا :@uالب ã| وَترّجَل استقرار@, غ� من وقا_اً

ِرجله@/ ع�

مَن فٕانّه ,@ ØãÏ ßºأ�نا من @كر الذَّ ع� ُجل الرَّ يطلق الثابت@: أ�صل هذا و]ناسبة
وهو عائلته ومعاش معاشه لتأم� ãÏ¿Zو ِرجله ٕا8 ويستند بقدمه ويقوم برأيه يستبّد

والس�@/ وا¡ركة العمل ع� ّ قويى

لطـيفة@, ضـعيفة وهيى الرجـل قيمومة Iت تعيش ا Øuفٕا اXـرأة R$ف وهذا
bاُ�ن ماّدة تري وGذا نف«Îا@, ع� مسـتندة حوائجها تأم� ã| ãÏ¿] أن �@تستطيع
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٧٧ رجل

وهو النَّسأ من والنِّساء اGناء@, وهو اXرء من واXرأة اللـ�@, وهو أ�نث من مأخوذة
الوالدين@/ من واòلَف التذّكر مظهر وأ@نّه @كر الذُّ يقابل

ã| هو ا Ø̂ ٕا :@hالكر القرآن ã| الرجال أو الرجل كلمة استعFل أّن يظهر وwذا
نفسه@, ع� وا�ستناد وا�ستبداد ا�ستقرار اXاّدة@من خصوصيّات فzا ي$حظ موارد
الذكورة جهة ي$حظ@فzا @موارد ã| @َكر الذَّ أّن@استعFل Fك تلقيناً, أو تقديراً اّدعاًء@أو ولو

/@ ×Rاُن أو ذَ@كَر ِمن ,@ ×Rكاُ�ن @كَر الذَّ وليَس ـ اُ�نوثة قبال ã| فقط

ع� قّوامون جاُل الرِّ روا@, َيَتَطهَّ أن بُّوَن ß ÔJ ِرجاٌل فيه :@ ã| Fك Iقيقاً@, والرجوليّة
فرعون@/ رُجلمؤمنمنآل وقال ِمنأق½ÏاXدينِة@, رُجٌل وجاَء ساء@, النِّ

ِمن Ò�ْسـَتْضَعفXوا ٍء@@, ãÏ¾ َع� َيقِدُر � أبكُم ا ÔYأحد ß Ö�رُجَل :@ ã| Fك وظاهراً@,
إ�ْرَبة@/ ãغ2اُو� Ò�التابع أو جال@, الرِّ

/@٦ . ٧٢ ـ ّن ßا� ِمن بِرجال َيعوذوَن إ�نس ِمن رجال كاَن وَأ@نَُّه
من أو إ�نس من كان من ع� يصدق الرُجل مفهوم أّن ع� الكرZة ا��ية تدّل
َخـَلقنا ء ãÏ Ò¾ ُكلِّ وِمن تعا8@: قال أيضاً@/ ا�ّن ã| توجد الرجوليّة أّن فيستفاد ا�ّن@,

/@٤٩ . ٥١ ـ تََذ@كَّروَن َلَعلَّكُم ß�َزْوَج
خلقته@/ ÏÉو]قت Mسبه نوع كّل وزوجيّة

/@٣٧ . ١٨ ـ Uًَرُج َسّواك Ú Ôj ُنطَفة ِمن Ú Ôjتُراب َخلَقکمن بالَّذيى أ@كفرَت
/@٧ . ٤ ـ الواِلداِن تََرَك ا Ø ßW َنصيٌب ِللرجال

/@١ . ٤ ـ وِنساًء َكث2اً ِرجاً� F Ôyِم وَبّث
ٕا8 التولّد ح� من الذكر ع� الرجل ٕاط$ق صّحة ع� الكرZة ا��يات تدّل

بلغ@/ عمره من زمان ّ أيى
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رجم ٧٨

وسيلة فكأ@نّه ُجل@, الرَّ من أو الراِجل من منðعاً آلة Ëºٕا هو الِمرَجل@: وأمّا
الرجولّية@/ ع$مة أ@نّه أو كالِقدر@, الطعام فيه ليطبخ السفر ã| الراجل أسباب من

ـ قـلّة Çbع أرُجـل ع� وNمع اXاّدة@, هذه ã| أ�صل ٕانّه قلنا جل@: الرِّ وأمّا
أرُجلكم@/ ِمنIِت أو وأرُجلكم@, وامَسحوا بُرُؤوِسكُم

@وٕان ـ أيضاً راجل ]عـ) وَرجيل َرجل وbع مّر@, Fك َرُجل bع جال@: والرِّ
يلکوَرجِلک ÒRمzواجِلبعل ضاِمر@, َوع�ُكّل ِرجاً� يأتوك @كباناً, ُر @فِرجاً�أو Ôrِخف

/@٦٤ . ١٧ ـ

هيى ا Ø̂ فٕا اXبسوطة@: اللغة كتب ã| اXاّدة@, ذيل ã| اXذكورة اُ�خر ãæعاXا وأمّا
/@9O � Fك وا�ستعارة@, ا£از باب من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجم@:

أ�حجار/ عليه@من Nمع @بذلک@Xا يى Ùd الق;@, َجم@: ا¡جارة@/@والرَّ َجم: الرَّ ـ مصبا
باب من اً Öbَر ته Òbوَر وِبرام@, ُبرمـة مثل ِرجـام وا�مع Vموعة@, حجارة bة@: والرُّ
من ظناً أيى بالغيب رbاً وقال بالفحش@/ رميته بالقول@: ورbته بالرجم@/ ÍÈبته قتل@:

برهان@/ و� دليل غ�

Øj با¡جارة@, الرميى وهيى واحد@/ وجـه ٕا8 يرجع واحـد أصل رجم@: ـ مقا
با¡جارة@/ ÍÔÈب ٕاذا ف$ن ُرِجم يقال ا¡جارة@/ وهيى جام الرِّ ذلک من ذلک@, يستعار
فتُخضخض uالب ã|@ Ø8يُد@ Øj ا¡بل طرف ã| يشّد حجر جام الرِّ أبو@عبيدة@وغ�ه@: وقال

هيى ويقـال القـ;@, bة@: والرُّ /@uالب Oفتُسـتن اXاء ذلک Oيُست Øj تثـور Ø1ح ا¡مأة
�@ÇQعلوا أيى ـ ق;يى وا Ùbُتر � ا¡ديث ã|و /@ Úsلتُس القـ; ع� Qمع ã1ّال ا¡جارة
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٧٩ رجم

ٕاذا بالك$م@, ف$ناً رbت ـ قوGم هذا من يُستعار والّذيى مُستوياً@/ دُعوه ا¡جارة عليه
شتمته@/

فهو َرbاً@, ه Ôbأر ته Òbَر وقد با¡جارة@, مْيى الرَّ وأصله القتل@, ْجم@: الرَّ ـ صحا
ضام الرِّ دون ِضخام حجارة وهيى جام@, والرِّ َجم الرُّ واحدة bة والرُّ وَمرجوم@/ oَرج
� وصّيته@: ã| مَعقل بن عبدا� وقال /@ Úsليُس الق; ع� عت Ôb ا Ø[ور ,@Tعظيمة Xصخور
�يكون وأن بأ�رض ق;ه تسوية بذلک أراد َجم@, الرُّ عليه �@Qعلوا أيى ق;يى وا Ùbُتَر
,@Tوالتغطية X@التسطيح َرمساً ق;يى ارمسوا وصّيته@: ã| الضّحاك قال Fك مرتفعاً Ó ÚCمُس
الق;@/ بالتحريک@: َجم والرَّ مشّدد@, أ@نّه والصحيح ,@ ق;يى وا Ôbَتر@� يقولون وا¤ّدثون
ِمرَجم@: وفرس معاديه@, به ُيرَجم كأ@نّه شديد أيى ِمرَجم@: والرجل رجاس@/ ßXا جام@/ الرِّ
�يوقَف َرbاً صار يقال بالظّن@, الرجل يتكلّم أن ْجم@: والرَّ Mوافره@/ أ�رض ã|@َيرجم
ناضَل ٕاذا عن@قومه ف$ن وراجَم wا@/ َتراموا أيى با¡جارة وتراbوا أمره@/ حقيقة ع�
ومنه آخر@, بلسان Ì Ø»ف ٕاذا لسـانَه َترَجم قد ويقال /@Tالرماء ã| عÇyم Xحامي عyم

/@oا� ØËÉب ان Ôbَتْر ويقال اِجم@, Ú-ال وا�مع ان Òb Ö Ú-ال

موضع@, غ� ã| القتل ]ع) جم الرَّ القرآن ã| ورد وقد القـتل@, جم@: الرَّ ـ لسا
قيل Øj يقتلوه@, Ø1ح با¡جارة َرموه رجً$ قتلوا ٕاذا كانوا م Øu@�ٔ رجم@: للقتل قيل ا Ø̂ وٕا
اللّعن@, جم@: والرَّ با¡جارة@/ الرميى وأصله زنيا@, ٕاذا الثيّب� رجم ومنه رجم@, قتل لكّل
اÇGجران@/ جم@: والرَّ الَمسبوب@/ اXشتوم ]ع) oالرج ويكون /@oالرج الشيطان ومنه
جوم@: ُجم@والرُّ والرُّ وا�مع@ُرجوم/ ما@ُرجم@به@, جم: والرَّ الظّن/ جم: والرَّ الطَّرد/ جم@: والرَّ
وNوز به@, يى Ùd مصدر وهو َرجم bع جوم الرُّ ـ أ�ث� ابن قال wا@/ ُيرمي ã1ّال النجوم
تنقّض ã1ّال Îب Û¿ال أّن للشـياط�@: رجوماً كوuا ومع) bـعاً@, � مصدراً يكون أن
بالكوا@كب ون Òbُير ـم Øu@أ � ونورها@, الكـوا@كب نار من منفصـلة الليل ã| TتسقطX
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رجم ٨٠

نار@/ من يؤخذ كقبس ٕاّ� ذاك وما تزول@, � ثابتة ا Øu@�ٔ أنف«Îا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء@, ãÏ¿ب Øموضوع@مع� شخص@أو @ٕا8 الرميى هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أ�صل أّن
معنويّاً@/ أمراً أو ك$ماً أو ا�Fدات@, من غ�ها أو حجارة من ء ãÏ¿ال ذلک كان سواء
بالقهر أو خشونة@وشّدة@, بكلFت@ذات أو ا¡ديد, بُزبر با¡جارة@أو زيداً َرbُت فيقال:

والرaة@/ اللطف وقطع

ي$حظ :@ الرميى ã|و مطلقاً@/ ٕاليه ّ واXرميى به ّ واXرميى الراميى اXاّدة@: ã| وي$حظ
فقط@/ به ّ واXرميى الراميى

أ�صل@/ مصاديق من اللعن أو rالش أو الفحش أو با¡جارة الرميى أّن فظهر
ولوازمه@/ آثاره fن واGجر@: والقتل الطرد وأمّا

م-وكاً@/ xIا ويقع با¡جارة ُيرجم اXّيت فكأّن الق;@: ع� ا¡جارة bع وأمّا

م Ô Úuٕا ٔ�رbنََّک@, َتنتِه Òn L لَ ناك@, Òbلََر َرْهطَُک َولَو� :@ ã| Fك با¡جارة@, فالرجم
الَمْرُجومين@/ ِمَن َلتكونَنَّ نوُح يا َتْنتِه Òn L لَ وكم@, Ôbيَر م Öz َعلَ َيظَهُروا ٕان

القتل@/ wا يقصد موارد ã| ٕاّ� واXوت@, القتل ي$زم � با¡جارة جم والرَّ

بالَغْيب@ـ اً Öbَر م Ô Ô{َكل م ÔÎºَساِد سٌة Ö Ò̀ وَيقولون :@ ã| Fك ئِّي@, السَّ بالقول جُم والرَّ
/@٢٢ . ١٨

قول ُ َرميى مyم القول هذا ٕاّن أيى ا¡ضور@, مقابل ã| والغيبوبة والِغياب الَغْيب
من صدر سـئِّي قول فهو وا¡ضور@, ا�طّ$ع عدم حال ã|و الغياب ã| اXوضوع ٕا8

وعلم@/ Iقيق غ�
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٨١ رجم

/@٢٠ . ٤٤ ـ وِن Ôbتَْر َوَربِّكُمأن ã Ùèِبر ُعْذُت ã Ùæ وٕا :@ ã| Fك اXطلق@, جُم والرَّ

الرجم هذا ي$زم فٕانّه سئِّي@, وقول شديد عمل بكّل ãæو Ôbوتر ãæتؤذو أن أيى
للحّق@/ والعصيان واò$ف الظّن وسوَء َ يى Ø;الت

ْيطاِن الشَّ ِمَن Eِبا فاستَِعْذ ,@oَرج فٕانََّک ِمyا فاخُرْج :@ ã| Fك ,@ ّ اXعنويى جم والرَّ
/@oج الرَّ يطاِن الشَّ ِمَن ا Òxي وذُرِّ ِبَک اُعيُذها ã Ùæ وٕا ,@oج الرَّ

القـرب مـقام عـن وبـالتبعيد ّ ٕاÇGيى وÇRطاب ّ اÇXعنويى با¡كم مرجوم فٕانّه
والروحانّية@/ والعبوديّة الطاعة درجة عن وإ�هباط

ال-تـيب ع� والعذاب@: الشّدة جهة من للرجم أ�ربعة اXراتب أّن 9O و�
وأشّد اللسان@, جراحات R$ف أيّامها@, ãÏÉتنق ا¡جارة جراحاِت فٕاّن ذ@كرناه@, الّذيى

شأنه@/ جلَّ ا¡ّق مقام عن Ø ãæالروحا وا¡رمان البعد Fyم

Çم Ô ÒG واعـَتدنا ـياط� للشَّ ُرجوماً وَجَعلناها صابيَح Ò[ نيا الدُّ Êَء Ú»ال َزيَّنا َوَلَقد
/@٥ . ٦٧ ـ ع2 السَّ َعذاَب

Çbيع من أ�رض مقابل ã| ا¤سوسـة ال«Êوات الدنيـا@: Êء Ø»ال مصاديق من
يطلق مصدر وهو ْجم الرَّ bع جوم@: والرُّ فzا@, ء ãÏÉُم كوكب كّل واXصابيح@: طبقاtا@,
الرaة من ومطروداً ومبعَّداً مهجوراً كان من كّل والشياط� مبالغة@, به ُيرَجم ما ع�

والقرب@/

وا¡gة, من@العلم@والقدرة ّية@ومظاهر ×G ا@آيات@ٕا Øuفٕا كون@اXصابيح@رجوماً@: وأمّا
لع;ٌة ا ØGاT ã| اXضبوطة اXفّصلة خصوصيّاtا وسائر الكامل ونظمها حركاtا ã|و
ع� ورجوم اXنكرين@, ا¢الف� ع� بالغة باهرة وحّجة Øب� وبرهان البصائر@, لذويى

اXبَعدين@/ الشياط�
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رجم ٨٢

ا¤سوس@, nالعا هذا ã| اXدركة الروحانيّة اXرتبة الدنيا@: ال«Êء مصاديق ومن
اÇXعلّقة وأ�وليـاء أ�نبيـاء من مضيئة مصابيح وفzا الروحانّيـة@, nالعوا æأد ا Øuفٕا
وساوس والدافعون الدين@, hوحر ا¡ّق حرم عن والذابّون أ�ع�@, $ٔXبا أرواحهم

اXطرودين@/ وأوهام ا¢الف� ش}ات السالك� مس� عن والنافون الشياط�@,

/@ ّ اXعنويى والطرد البعد ع� الداّل الشياط� بلفظ التعب� اXع)@: هذا ع� ويدّل

/@١٢ . ٤١ ـ oالَعل الَعزيز َتقديُر ذلَِک وِحفظاً تعا8@: وقوله

ُكلِّ ِمن ويُقَذفوَن أ�ع�× Uٔالَم ٕا� ـّمُعون َيسَّ � ماِرد َشـْيطاٍن ُكّل ِمن وِحفظاً
/@٧ . ٣٧ @ـ@ جاِنبُدحوراً

جانب كّل من واXقذوفيّة أ�ع� $ٔXا ٕا8 التسّمع وعدم الدنيا ال«Êء حفظ فٕاّن
كأ�رض هيى الطبيعيّة ال«Êوات فٕاّن ,@ ّ اXاّديى nالعا m$ي@� مyا كّل والدحور@: والطرد

اُخر@/ وخصوصيّات والدافعة ا�اذبة جهة من

وإ�دبار وإ�قبال والكفر اZ�ٕان موارد ã| الكرZة ا��يات هذه أّن ٕا8 مضافاً
/@١٣ . ٤١ ـ صاعقًة فُقلأنَذرتكُم فٕانأعَرضوا ـ والتعذيب وإ�نعام

/@٦ . ٦٧ ـ Úsَجه عذاُب م Øwبر كفروا وِللَّذيَن
الشياط� وتَقذف َترُجم ماّديّة رجوماً بأنف«Îا والكوا@كب اXصابيح كون وأمّا
ومن ا�هة هذه ã| Fyبي فرق � والكافر اXؤمن فٕاّن لنا@, معقول فغ� wا@: ُترَجم أو
قّوة أشّد م Øuفٕا ا�ّن@, من أفراده الشيطان@: من اُريد ٕاذا ØDس و� ,@ ّ اXاّديى اللحاظ هذا
اXادّية@, @كوuم@مرجوم�@بالكوا@كب ã|@(و�@مع إ�نس@, من@أفراد ولطافة@ونفوذاً@وس�اً

ا��دميّ�@/ دون

والكوكب@: النجم دون الضوء ع� الدالّة واXصباح الصبح ]اّدة التعب� وأيضاً
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٨٣ رجو

ٕا8 بالنسبة ِمرجام أ@نّه ٕاّ� ومنّور ء ãÏÉم نفسه ã| اXصباح فٕاّن قلناه@, Xا آخر تأييد
وات ـمى السَّ ã| Eُا خَلق َوما ار Úyَوال اللَّيل اختـUف ã| ٕانَّ ـ@ wم@ وUتّص الشـياط�

الكوكب@/ راجع ـ يتَّقون لقوم ياٍت Ðْرض� وأ�َ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رجو@:

يَرُجون � ـ تعا8 قال وأردته@, أملته ُفعول@: ع� ُرجّواً أرجوه رجوته ـ مصبا
لغة@, رمي@, باب من أرِجيه وَرجيته باXّد@, الرجاء Ëº�ٕوا يريدون@/ � أيى ـ ِنكاحاً
مقصوراً@: جا والرَّ ي-ّجاه@/ ما يُدرك � أ@نّه Oاف الراجيى ٔ�ّن اòوف ]ع) ويستعمل
فاعل@, Ëºٕا رِجئـة ÔXوا أّخرته@, وأرجأته@: أرجاء@/ وا�مع وغ�ها@, uالب من الناحية
وHفّف ا��خرة@/ ٕا8 ا¡كم يؤّخرون بل الدنيا ã| ء ãÏ¿ب أحد ع� gJون � م Øu@�ٔ
السـبعة@/ ã| بالوجهـ� وقرٔي أرجيـته@, فيقال اXتّصل الضم� مع ياء اGمزة فتقلب

اa�ٔر@/ اللون :@oوا� اGمزة ØËÉب واُ�رُجوان

نـاحية ع� وا��خر أ�مل@, ع� أحدYا يدّل متباينان أص$ن رجي@: ـ مقا

ã| يتّسع Øj رجاًء@, أرجوه أ�مر رجوت يقال أ�مل@, وهو جاء الرَّ ـ فأ�ّول ء@/ ãÏ¿ال
أيى ـ َوقاراً ِEِ تَرُجون َلكُم� ما تعا8@: ا� قال جاء@, بالرَّ اòوف عن Ø;ع ا Ø[فر ذلک@,
هذا@/ ع� ا��ية Ìوا Ø»وف ,@ ã8اُبا ما أيى أرجوه@, ما يقولون وناس عظمة@/ له Hافون �
تـعا8@: ا� قـال رجا@, ناحية وكّل ,@uالب من الناحية مقصور@: فالرجا ـ ا��خر وأما
يقال التأخ�@, ع� يدّل فٕانّه اXهموز@: وأمّا َجوان@/ الرَّ والتثنية أرجائها@/ ع�× والَملَُک

ـرجئة@/ ÔXا يت Ød ومنه ـ ِمyّن َتشاُء َمن تُرِجيى ـ أّخرته ء ãÏ¿ال أرجأت

ُمرَجونٔ�مر وآَخروَن وقِرٔي@: َمز@, Ôv و� َمز Ôv أّخرته@, أ�مَر@: أرَجْيت ـ صحا
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رجو ٨٤

وٕاذا ُمـرِجـَية@/ وقـوم مُرٍج@, رجل قلت به الرجَل وصفت فٕاذا وأخاه@/ وأرِجه ,@Eِا
َرْجواً ف$ناً رجوت يقال Wدود@, أ�صل من جاء والرَّ /@ ٌّ ُمرِجيى رجٌل قلَت ٕاليه نسبَت
كـلّه ورّجيُته@: وارQيتُه وترّجيتُه /@�òا رجاوة ٕاّ� آتيتک ما يقال وَرجاء@, وَرجاَوة
]ع) والرجاء الرجو يكون وقد أرجو@, ما أيى َرّجية ف$ن ã| ã8 وما َرجوته@/ ]ع)

ا�@/ عظمة �@Hافون أيى َوقاراً@, Eِ تَرُجون ـ@@� اòوف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

واÇXيُل خ� من حصوله Zكن Xا توقّع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أ�مل استعFل أ@ك* فٕاّن وأ�مل@, الطمع ب� واقع الرجاء أّن أ�مل@: ã| سبق وقد ٕاليه@/

حصوله@/ قرب Dف والطمع حصوله@/ يستبعد Dف

مشـكوك ÍÈر توقع فيه ويعت; أ�من@, يقابل اòوف أّن اòوف@: ã| وسبق
الشّک@/ مع ٕاّ� Zكن � الرجاء أّن Fك بوقوعه@, والظّن

الرجاء@/ واختيار اXطاوعة ع� ويدّل تفّعل@, فهو :@ ال-ّجيى وأمّا

وال¿Îوة وال-ّقـب والتوقّع وا�نتظار ã Ù(¦ا مواّد وب� اXاّدة هذه ب� والفرق
وا¤ّبة@:

نفسه@/ m$ي ما ٕا8 شديدة رغبة عن عبارة ال¿Îوة@: أّن

عنه فوته يري وهو بعد Dف ء ãÏ¿ال حصول ٕا8 القلب ã| وميل ع$قة :@ ã Ø(¦وا
اXكاره@/ من أو اX$ّذ من كان سواء مستقبً$ أو ÏÉم Dف

اً@/ ØÌ¾ أو كان خ�اً ٕاليه ونظر ء ãÏ¿ال ¡صول توقّع وا�نتظار@:

جهة ٕا8 التوقّع ã| والنظر قريب@, عن ء ãÏ¿ال ¡صول انتظار وال-ّقب@: والتوقّع
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٨٥ رجو

له@/ اXراقبة جهة ٕا8 ال-ّقب ã|و الطمع@, من أقوي وهو الوقوع

الوداد@/ جهة ٕا8 فيه والنظر البغض ويقابله والوداد الشديد اXيل هو وا¡ّب@:

وال-ّقب@, @والتوقّع ã Ù(¦الرجاء@والطمع@وأ�مل@وا @مواّد ã| مأخوذ fفهوم@ا�نتظار
القيود@/ من Oّصه ما مyا واحد كّل ã| وي$حظ

والعزم oوالتصم واXيل وإ�رادة والقصد واXشيّة وا¤بّة والعشق ال¿Îوة وأمّا
مـاّدة ã| ء وسيجيى ا¦ايل@, فعليّة جهة فzا وي$حظ انتـظار@, فzا فليس والقضاء@:

فراجعها@/ ـ@ اXواّد@ wذه يتعلّق ما ء@: ãÏ¿ـ@@ال
]واجهة اضطراب حالة اòوف فٕاّن اòوف@, مقابل ã| يستعمل الرجاء اّن Øj
وتـوقّع [Çايل حـالة وهو خ$فه والرجاء منه@, ليأمن والتحّفظ ã Ø}التو فيلزمه ÍÈر

وIّققه@/ لتحصيله فيxيّأ خ� ¡صول
مـن أو التأخ�@, وهو الرجأ ماّدة من ٕامّا فهو التأخـ�@: ]عـ) إ�رجاء وأمّا
راجـياً الشـخص جعل هو إ�رجاء fع) التأخـ�@, ي$زم �òا انتظار فٕاّن الرجاء

والص;@/ التأخ� منه فيستفاد للخ�@, ومنتظراً

ما هو Ø ãOا¡قي ومعناه الرجاء@, من Ëºٕا فهو الناحية@: ]ع) مقصوراً جا الرَّ وأمّا
مطلق ]ع) وليس زماناً@, أو مكاناً ا�وانب ã| وقوعه ويتوقّع بعُد حصوله يُ-ّجي

فzا@/ رجاء حصول باعتبار الناحية هو فاXنظور وا�انب@, الناحية

ارةً@, ÒQ يَْرجوَن َرّبه@, َة Öaَر ويَْرُجو ,@Eَا يَْرجو كاَن ْن Ò ßX ,@Eِا ِلقاَء يَرُجو َمن@كاَن
ِخر@/ Ðا� اليَوَم واْرُجوا

ا�òات@/ هذه ¡صول والتوقّع ا�نتظار أيى

ُنشوراً@/ يَْرُجوَن � ِحساباً@, يَْرُجون � ,@Eِا أيّاَم يَْرُجون � نا@, ِلقاَء يَْرُجون �

www.attaweel.com



رجو ٨٦

Xواجهxا@/ و�@يxيّأون و�@يتوقّعون ينتظرون � أيى

/@١٣ . ٧١ ـ أطواراً َخَلَقكُم َوَقد َوقاراً Eِ تَرُجون � َلكُم ما

مرتبة æأد ٕا8 ٕاشارة بالرجاء@: والتعب� والرزانة@/ والعظمة السكون هو الَوقار
�Çòا لتوقّع الرجاء فٕاّن MاGم@: واXنتج Gم اXفيد الوقار وٕا8 Gم@, اXمكن ا�عتقاد
كّل@ٕاحسان@وٕافضال مبدأ تعا8 والعظمة@الذاتّية@للحقِّ والوقار Gم@, نافع ما@هو وانتظار

وٕاجابة@/ ٕافاضة كّل وسبب ونعمة وبركة خ� كّل ومنشأ

أ�صل : خ$ف كونه ٕا8 مضافاً جّداً, ضعيف باòوف@: الرجاء بعÎÉم وتفس�
ال-هيب � وإ�فاضة@, إ�فضال ي$زم الوقار فٕاّن والعظمة@, الوقار m$ي � اòوف أّن

والتشديد@/ والتخوف

متعّدياً@/ بالتوق� �زماً الَوقار تفس� ومثله

/@٦٠ . ٢٤ ـ ِنكاحاً يَْرُجوَن � ãçUّال النِّساِء ِمَن والَقواِعُد
Gذا وجودهّن ã| اقتضاء و� الزواج بوظائف القيام عن يقعدن ãç$ّال الَقواعد@:
وا�زدواج ا�خت$ط هو والنكاح@: بازنشست@/ ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø;ويع اXع)@,
النكاَح يتوقّعَن و� الزواج ã| يطَمْعَن � أيى زناشويي@/ ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø;ويع

فzّن@/ اXزاوجة ¾Îوة وماتت أنف«Îّن@, من وا�خت$ط

اFòر من للحـجاب كانت ã1ّال ثياwـّن يضعن أن جناح علzّن ليس ّن Øuفٕا
أYيّة ٕا8 أشار Øj Tّرم@/ نفسه ã| ج Ø;الت فٕاّن بزينة@, جن Ø;يت � أن ب¿Ìط وا�لباب@,
من يكنَّ n ٕاذا فكيف ّن@, Ô ÒG Õ2َخ َيستَْعِفْفَن وأن تعا8@: فقال للنساء@: والعفّة ا¡جاب

القواعد@/

ُنشوراً@/ يَرُجون � ِحساباً@, يَرُجون � كانوا م Ô Úuٕا ,@Eِا أيّاَم يَْرُجون �

www.attaweel.com



٨٧ رجو

م Øuٕا أيى الوقار@, ٕا8 بالنسـبة جاء الرَّ نظ� فzا@: جاء والرَّ الكرZة ا��يات هذه
سـ�هم ã| التـنبّه Gم لينتج اXوضوعات@, هذه ٕا8 واعتقاد توّجه أقّل �@يتوّجهون
أ�يّام تلک عظمة من واòوف النفس ٕاص$ح ٕا8 والتوّجه ا¡ّق ¼Íاط ٕا8 وإ�نابة

مyا@/ واòشية

الرجـاء استعFل يصّح Ø1ح ٕالzم بالنسـبة خ�اً اXوضوعات هذه كون وأمّا
وفـضله@, عـدله وٕاجراء وسلطانه و¡gه � Uصوصة أيّام Iقّق فٕاّن ٕالzا@: متعلّقاً
وكذلک أ�عFل@, جزاء ã| العدل كFل ورعاية اñXان وٕاجراء با¤اسبة القطع وكذلک
قـانون بأّن ا�طـمئنان توجب وأ�عFل@: أ�فعال نتائج ٕا8 للوصول النشور Iقّق
َيعَمْل ن Ò Òf ـ عبثاً وأعGFم حركاtم تكون و� ُسدًي@, يُ-كون و� فzم@, جاٍر العدل
ٕا8 والبلوغ أ�عFل@, صا¬ ازدياد ã| مyم امرٔي كّل فيجxد ـ يََره َخ2اً@ ٍة ذَرَّ ِمثقاَل

والسعادة@/ �òا @كFل

/@٥١ . ٣٣ ـ@ َتشاء@ ٕالَيکَمن وُتؤِويى ِمyنَّ َتشاُء َمن تُرِجيى
جعلها ]ع) الرجاء من وٕامّا إ�يواء@, مقابل ã| التأخ� ]ع) اXهموز من ٕامّا

wا@/ يواعدها مرضّية@, صا¡ة وعاقبًة جزاء وُحسَن خ�اً راجية

ُمرَجوَن@/ وآَخرون وأخاه@, أرِجْه ـ وكذلک

/@١٧ . ٦٩ ـ أرجاِئها َع�× والَملَُک واِهيٌَة َيوَمئٍذ َفهيى Êُء Ú»ال ِت وoْنشقَّ
أ�رض nعــا وراء ما انشـقاق ال«Êء@: انشـقاق من اXراد @ٕاّن ـ مكّرراً@ قلـنا
وظـهور عنه@, وا¡ّدة والص$بة ا�شتداد ورفع الروحانيّة nعا واس-خاء والطبيعة@,
بأن وا�نتظار التوقّع ومواضع الرجاء موارد هيى ã1ّال جوانبه ã| والروحانيّ� اX$ئكة

اX$ئكة@/ فzا تكون

]ع) فتكون مهموزاً@, الرجأ من مأخوذة أيضاً الكلمة هذه تكون أن و�@يبعد
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رحب ٨٨

ا¡Çجاب وراء Dفـ ومسـتقّرة ظـاهرة واX$ئكة حينئذ@: واXع) واXتأّخر@, التأخ�
اXتأّخرة@/ وجوان}ا أطرافها ã|و وال«Êء

ا Øuفٕا أرجائها ع� اX$ئكة بكون m$ي � اXاّدة nعا ب«Êء التفس� أّن 9O@و�
من أ�رض وب� بيyا فرق � الطبيعيّة ا¤سوسة وال«Êوات اXاّدة@, فوق nعـوا من
¼Íفـة@, اعتباريّة فهيى والعلّو@: الفوقيّة جهة وأمّا عyا@/ Gا امتياز و� اXاّدّية@, جهة

بنسبة@/ وسافل جهة من عال اXنظومات من وكّل

اXهموز وأن@يكون أ@ك;, اشتقاق ـ الرجأ الرجو, ـ ãçماّد أن@يكون@ب� و�@يبعد
الرجاء@/ آثار من التأخ� فٕاّن اXعتّل@, من مأخوذاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رحب@:

َرحب@/ ومكان حب@, الرُّ ذلک من ـعة@, السَّ ع� يدّل مّطرد واحد أصل ـ مقا
الّصـدر@/ ã| أ�ضـ$ع أعرُض :@ ح[× والرُّ َسـعًة@/ أتيَت ـ@ َمرحباً الدعاء@: ã| وقوGم

وأرَحَبْت@/ الداُر َرُحبِت ويقال جوفه@/ لَسعة وذلک أ�@كول@, حيب@: والرَّ

قريب مثال وَرْحب َرحيٌب فهو َقُرب@, باب من َرحباً اXكان َرُحَب ـ مصبا
با¡رف ويتعّدي مثله@, بأ�لف وأرحب َتِعب@, باب من َرَحباً َرِحَب لغة@: ã|و وَفلس@/

ã| شاّذ وهذا الداُر@, رُحبتک فقيل بنفسه تعّدي Ø1ح ك* Øj اXكان@, بک رُحب فيقال
نزلَت وأ�صل بک@, َمرحباً قيل هنا ومن �زماً@, ٕاّ� ØËÉبال فَُعَل يوجد � فٕانّه القياس@,
وا�مع اXنبسطة@, الساحة اXسجد@: وَرْحبَة َمرحباً@/ له قال به@: ب وَرحَّ واسعاً@/ مكاناً
البـقعة ْحـبة@: والرَّ وَرَحـبات@/ َرَحب وا�مع أ@ك*@, وهو ا¡اء بفتح وقيل ِرحاب@,

وُقَري@/ قرية مثل ُرَحب وbعها بالوجه�@, القوم أفنية ب� اXتّسعة
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٨٩ رحب

الواسع@, بالفتح: ْحب والرَّ الصدر/ ف$ن@ُرحُب منه يقال عة@, السَّ حب: الرُّ ـ صحا
ُرحاب وِقدٌر وَرحابة@/ ُرحباً ترُحُب َرُحبت وقد رحبة@/ وأرٌض َرحب بلد منه تقول

أ�رض@/ أقطار َسَعة التُّخوم@: وَرحائب واسعة@/ أيى

وأرَحَب@: وُرحاب@, وَرحيٌب َرْحٌب فهو وَرحابة@, ُرحباً ء ãÏ¿ال َرُحب ـ لسا

ã]وأرِح أرِحْب وقيل@للَخيْل: ُجرَحه@/ أرِحْب@يا@غ$ُم وّسعته@/ َء: ãÏ¿وأرحبُت@ال اّتسع@/
الطَّّل@/ ا Òwوأصا اّتسعت ب$دك@وُطلَّت@أيى َرُحَبْت وقالوا /@ يى @وتنحِّ @وتَباعديى تَوّسعيى أيى
َمْرحباً ـ وقوGم وَمْرحباً@/ أهً$ صادفَت أيى وَمرَحباً أهً$ الوارد@: Iيّـة ã| وقوGـم
قـول مع) الليث@: وقال َتستوِحش@/ و� فاستأِنس أهً$@, وأتيَت َسـعة أيى وأهً$@,
نصب عن اòليل وُسئل ذلک@/ عندنا فلک عة@وأِقم والسَّ ْحب الرَّ ã|@ٕانزل َمْرحباً@: العرب
ُعرف ØFفل ُمضمر@, بفعل فنصب أِقم أو ٕانِزل به أراد الفعل@, كَم� فيه فقال@: َمْرحباً@؟
�@ضيقاً@, لقيَت@ُرحباً@وَسعة أتيَت@أو َمْرحباً: @قوGم ã| غ�ه@: وقال اُميَت@الفعل@/ به اXراد
َمرحباً � العرب@: وتقول غليظاً@/ �@َحْزناً $ً ÖÎ Òº بلداً نزلت أراد ,@$ًÎ Òº قال ٕاذا وكذلک
وعليه للرجل@, الدعاء ã| تقع ã1ّال اXصادر من وهيى ب$دك@, عليک َرُحبت � أيى بک@,

وَعْقراً@/ وَجدعاً وَرعياً َسقياً Lو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أخّص اXاّدة هذه ومفهوم Tّل@/ ã| عة السَّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أو ماّديّاً آخر@, موضوع أو Tّل ã| تكون أن من أعّم عة السَّ فٕاّن التوّسع@, مفهوم من

ِعلُمه@/ وِسَع :@ ã| Fك ـ@ معنويّاً

/@٢٥ . ٩ ـ َرُحَبْت ا ß[ ْرُض أ�َ َعَليكُم َوضاَقْت

اّتساعها@/ مع أيى
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رحق ٩٠

/@٦٠ . ٣٨ @ـ@ الَقرار فِبئَس َلنا مُتموه َقدَّ Ôrأن بكُم َمْرَحباً � Ôrَبلأن قاُلوا
َمضيق@/ ã| وكونوا لكم@, سعة ذا ا¤ّل هذا �@يكن أيى

ã| حـبة الرُّ أّن Fك والشّدة@, العذاب وسائل أعظم من ا¤ّل ضيق أّن 9O@و�
داره@/ َسعُة اXرء َسعادة من ـ@ عادة@ والسَّ التوّسع m$ع من ا¤ّل

ف ØÍ½التـ جهة من Tدوداً الرجل يكون أن أ�رض@: ã| الَمضيقة من واXراد
وا¤يط@/ ا¤ّل جهة من مَُضيّقة معيّنة Mدود والتسّلط@, والفّعاليّة والعمل

/@١٣ . ٢٥ ـ ُثبوراً ُهنالَِک َدَعوا Ò�ن ُمَقرَّ َضيِّقاً َمكاناً ِمyا اُلُقوا وٕاذا
دون اXاّدة wذه فzا Ø;ع با¤ّل@: Uصوصة الرحب استعFل موارد كانت وØXا

السعة@/ ماّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رحق@:

هيى ويقال اòمـر@, أÊºء من Ëºٕا حيق@, الرَّ وهيى واحدة@, كلمة رحق@: ـ مقا
أفضلها@/

اòمر@/ ُصفوة حيق@: الرَّ ـ صحا

وأعتقها@/ أفضلها من وهو ِسـيده@: ابن قال اÇòمر@/ أÊºء من حيق@: الرَّ ـ لسا
ال«Îل وقيل@: فيه@/ �@ِغّش الّذيى ال¿Ìاب الزّجاج@: وقال اòمر@/ صفوة حيق الرَّ وقيل@:
مؤمناً Oَس مؤمن ا ÛZ أ ا¡ديث@: ã|و له@/ و�@فِعَل ã|الصا حاق: حيق@والرُّ والرَّ اòمر/ من
يريد اòمر@, أÊºء من حيق@: الرَّ ا¢توم@/ حيق الرَّ من القـيامة يوم ا� سقاه ظَمأ ع�

ختامه@/ ٔ�جل يَبتَِذل n الّذيى الَمصون وا¢توم@: ا�ّنة@/ `ر
عن@/ Ú�H عن@, ابتَعَد نأي@, َبُعد@, @= @TراَحقX ـ قع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٩١ رحق

والتحقيق@:

عن والبعـيُد الغّش@, عن ã|الصا اòمـر هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا¢صوُص@/ اòمر وهو العموم@, أيديى

/@٢٥ . ٨٣ ـ توم ÒU َرحيٍق ِمن ُيْسَقوَن
/@ ّ عاديى جريان Iت وليس وٕانعام ٕافضال أ@نّه ٕا8 ٕاشارة ا£هول بالفعل التعب�
هو فيه أ�صل أّن اòمر@: ã| وسبق ا¢صوص@/ العزيز اòالص اòمر هو والرحيق
nعا وراء ]ا Uصوصة روحانيّة أمور عن اXاّدة@: nعا ã| وساتريّته ا¢صوص@, الس-

الطبيعة@/ nبعا Oتّص ØFع ا��خرة@: nعا ã|و الطبيعة@/

الّ$هوتيّة اÊº�ٔء@والصفات من ا¡قّة التجلّيات عن عبارة :nذلک@العا@ ã| فاòمر
, Øتج�Xا @ا�Fل ã| ّنّيته@,@فانياً عن@نفسه@وٕا غافً$ سكراَن, اXؤمن@ح�اَن Mيث@Nعل@العبد

اXقّرب�@/ لٔ$برار ُأِعّد ,@nالعا ذلک ã| اللّذة كFل وهذا

هذا مفهوم ã| ]أخوذة ليست اòمر مyا يؤخذ ã1ّال اXاّدة ٕاّن `ر@: ـ ã| وقلنا
nعـا ã Ø�Q عن وZنع العقل يسـ- فٕانّه :@ ّ اXاّديى اXسِكر ã| رمة Ô¡ا جهة وأمّا الّلفظ@/

اXاّدة@/ nعا عن الصارف Ø ãæالروحا اXسِكر R$ف وهذا النور@,

من لٔ$برار Jصل قيد اG�ٕيّة وا�ذبات التجلّيات من النوع هذا أّن 9O و�
عـليه اòمر لفظ ٕاط$ق ã| مشاحة و� الدنيـوّية@, حياtم ã| واXعرفة اZ�ٕان أهل

اòمر@/ مفهوم مصاديق من أ@نّه بدعوي

بيyا يكون أن يبـعد � الرنق@: الروق@, الريق@, الرهق@, الرحق@, ـ مواّد ٕاّن Øj
أ@ك;@/ اشتقاق

اXسكر@/ ¾Ìب من غشيان أيى َرَهق فيه رجل يقال الغشيان@, ]ع) الرهق فٕاّن
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Xع@, ٕاذا ال«Ìاُب راَق يقال ء@, ãÏ¾ كّل من أ�فضل ]ع) الريق وكذلک ْوق والرَّ
صفا@/ ٕاذا ال¿Ìاُب وراَق

وذلک الصفوة@, مقابل اXع) وهذا كَِدٌر@, أيى َرِنق ماء الكدورة@يقال نق@]ع) والرَّ
اXهموسة@/ من والواو والياء وا¡اء واGاء ا£هورة@, من فٕانّه النون حرف ]ناسبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رحل@:

عن لت وترحَّ لته فيقال@رحَّ ويتعّدي@بالتضعيف@, َرحيً$, البلد عن رَحل ـ مصبا
أبو@زيـد@: وقال ا�رIال@/ من Ëºٕا لغة@, :@ ØËÉوال ,@Ì»بالك والرحلة وارIلت@, القوم
ِرحلتنا قُربت يقال@: ٕاليه@, ُيرIل الّذيى ء ãÏ¿ال ØËÉوبال ا�رIـال@, من Ëºٕا حلة@: الرِّ
للمتاع من@ِوعاء للرحيل يعّد ء ãÏ¾ كّل حل: والرَّ @ُيقصد@/ الّذيى اXقصد أيى وأنت@ُرحلتنا
وbعه ,@Tوالزمام وا¡بل البع�@, ظهر ã8و ء ãÏ¾ X@كّل وَرَسن وِحلْس للبع� وَمركب
البع� وَرحلُت @كبان@/ الرُّ أرُحل ÒOمُل ابن هو القذف@: ã| ك$مهم ومن وِرحال@/ أرُحل
اطلق Øj ,@ÍÉ¡ا ã| مأواه الشخص وَرحل رحله@/ عليه شددت نفع@: باب من َرحً$
الَمركب والراِحلة@: جلود@, من ال«Ìج حالة: والرِّ مأواه@/ هناك ا Øu@�ٔ اXسافر ع�@أمتعة
وbعها ترحل @تصلح@أن ã1ّال الناقة الراِحلة وبعÎÉم@يقول: /@bاُن كان@أو ذ@كراً إ�بل من

ã| اXسافر يقطعها ã1ّال اXسافة والَمرحلة@: راحلة@/ أعطيته ف$ناً@: وأرحلت رواحل@/
الَمراحل@/ وا�مع يوم@, Lو

ِرحلًة@/ يرَحُل َرَحل يقال سفر@, ã| ØãÏÉم ع� يدّل واحد أصل رحل@: ـ مقا
ْحل الرَّ فأمّا ا�رIال@/ حَلة@: والرِّ حلة@, الرِّ ع� قويّاً كان ٕاذا ِرْحلة@, ذو َرحيل@: وbل
السفر ã| يقال ا Ø̂ ٕا ذلک ٔ�ّن هذا@, من فهو ومأواه@: AXله الرجل@, َرْحل هذا ـ قولک ã|
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قيل Øj أ�صل@, هو هذا الAول@, عند والzا wا يرIل معه كانت سافر ٕاذا ã1ّال ٔ�سبابه
أرَحُل@, الدواّب@: من ظهره ابيّض Xا قوGم فأمّا َرْحله@/ هو حÍÉه ã| الرجل Xأوي
ٕاذا ف$ناً@: ف$ن راَحَل ويقال ِرحالة@/ ظهرها ع� بالدابّة يُشبه ٔ�@نّه أيضاً@, هذا من فهو
ورجـل راحـلة@/ أعطاه وأرحَله@: مكانه@/ من أظَعنه ٕاذا له@: وَرحَّ ِرحلته@/ ع� عاونه

الرواحل@/ كث� ُمرِحل@:

يوم وغداً أنا@/ لتُه وَرحَّ وترّحَل@/ وارIَل عنه@/ ظعن البـلد@: عن َرَحل ـ أسا
/@ ã1ُرحـل rوأن ٕاليه@, أرIل أن أريد الّذيى وجهيى :@ ã1ُرحل ومكّة حلة@/ والرِّ حيل الرَّ
راحـلته@, ع� َرحله وشدَّ ه@, Òبع� وَرَحل فاق@/ ا�� من ٕاليه ُيرIل ُرحلة@: nعا وف$ن
واXاء ال«Ìج@/ ظهره@وهيى ع� @ِرحالتَه ×Oوأل ع�@َرواحلهم@, ِرحاGم@وأرُحلهم وشّدوا

Ø ã]النّـ قال ركبته@/ وارIلُته@: الرجَل رحلُت ا£از@: ومن ومأواه@/ مAله ã| َرحله@: ã|
به@/ ع$ه ٕاذا بسيفه@: وَرَحله /@ ã(لIار ã(اب ٕاّن :@TصX
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ووسـائل@, أسباب مع سفر ã| اòروج هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اللحاظ وwذا استعGFا@/ وموارد صيغها bيع ã| ي$حظ أن �زم القيد وهذا �@مطلقاً@/
ونـظ�ه@/ لل«Ìج حالة الرِّ ويقال ْحُل@/ الرَّ للسفر@: تعّد ã1ال أ�سباب تلک ع� يطلق
وَرَحـل وُيركب@/ حل الرَّ عليه تُشّد ما احلة@: والرَّ حل@/ الرَّ ٕاليه تشّد الّذيى حلة@: والرُّ

حل@/ الرَّ مع السفر ٕا8 خرج وترّحَل@: وارIَل

مطلقاً@/ � اللحاظ@, wذا اXأوي ع� حل الرَّ وٕاط$ق

أسباب مع والسفر اòروج ]ع) مصدراً أ�صل ã| حل الرَّ يكون أن يبعد و�
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النظر أّن 9O و� للسفر@/ اXنظورة ة اXعدَّ أ�ثاثيّة تلک ã| استعFله غلب Øj وأثاثّية@,
اXعيشة لتوقّف ٕامّا وأ�ثاثّية@, أ�سباب تلک حفظ ٕا8 السفر@: ذلک أمثال ã| ãأ�ص�

أخري@/ ]قاصد أو wا والتجارة للمعاملة أو علzا

: ØãÏÉÔXروج@وا¡ركة@والظَّعن@واòوا السفر ـ اXاّدة@وب�@مواّد الفرق@ب�@هذه فظهر

بلده Tيط عن يبعـد Ø1ح بعيدة مسافة ٕا8 اòروج ٕا8 السفر@: ã| النظر فٕاّن
آخر@/ Tيط له وينكشف

Tّله@/ عن اòروج Vّرد ٕا8 اòروج@: ã| والنظر

السكون@/ ونقض التحّرك مطلق ٕا8 ا¡ركة@: ã| والنظر

وأمثاGا@/ اGوادج ã| السفر ٕا8 الظعن@: ã| والنظر

يغيب@/ ح1 واXرور العبور مطلق ٕا8 :@ ØãÏÉXا ã| والنظر

/@١ . ١٠٦ ـ يف َوالصَّ تاِء الشِّ ِرْحلََة ٕايUِفِهم ُقَريٍش ٕ�يUِف

ِرحلة الرحلت� ليُدZوا أصحاب@الفيل كيَد عنكم وردَّ Tّل@أمن بلدكم جعَل أيى
Çّولون ÔJو فـيتَِّجرون والشـامات@, ا�زيرة ¾Êل ٕا8 الصيف ورحلة ا¨ن ٕا8 الشتاء

مناسبة@/ اُخر أجناساً ويأخذون ويبيعوuا أ�متعة

وأمثاGا@/ والظعن واòروج السفر دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

/@٦٢ . ١٢ ـ ِرحاGم ã| م Òxِبضاع oجَعلوا ِلِفتياِنه وقاَل
/@٧٠ . ١٢ ـ أخيه َرحِل ã| الِسقاية َجعل هازهم ßP زهم جهَّ ØFَفل

/@٧٥ . ١٢ ـ جزاؤه فهَو َرحِلِه ã| ُوِجَد َمن َجزاؤه قالوا
بلدهم@/ ٕا8 وا¡مل للنقل اُعّد وما أ�متعة يراد

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رحم@:

وَرaة ُرaاً ُت@زيداً ßaور ء, ãÏ¾ كلَّ @وِسعْت ã1ّال رaتَه اُ�@وأنالنا نا ßaر ـ مصبا

ã|و اء@/ Òaُر وbعه ,@oرح اXبالغة ã|و راحم@, والفاعل وحننت@/ له رققت ٕاذا وَمرaة@:
وÇOفّف الولد@, تكوين موضع ِحم@: والرَّ اء@/ Òa الرُّ عـباده من ا� يرَحم ا Ø̂ ٕا ا¡ديث@:
الراء, لك«Ìة ا¡اء@ٕاتباعاً Ì»لغة@تك@ ã|و أيضاً, ك«Ìها ومع الراء مع@فتح بسكون@ا¡اء
bاُن ِحم والرَّ ,@ Ø ã]أ�جن خ$ف ِحم فالرَّ اً@/ ßaَر الو�ء جهة من والوصلة القرابة يت Ùd Øj

القرابة@/ ã| أ�@ك* وهو مذّكر@, وقيل اXعني�@, ã|
ه Ò ßaَر ذلک من يقال والرأفة@/ والعطف الرقّة ع� يدّل واحد أصل رحم@: ـ مقا
ع$قة ِحم@: والرَّ /@ Ó(ع[ والَمرحمة@: aة والرَّ حم والرُّ عليه@/ وتعطّف له َرّق ٕاذا ه@: Òaَيْر
من له وُيرّق ُيرَحم ما يكون ما مyا ٔ�ّن هذا@, من اً ßaَر bاُ�ن َرِحُم يت Ød Øj القرابة@,

ولد@/

مyا@, فَعيل oوَرح الرaة@, من فَع$ن َرaان عبيدة@: أبو قال ـ ٥٨ ا�شتقاق
يوَصف � وتعا8@, تبارك �ِ منفردة صفة الرaن :@ Ø ã]الكل ابن عن /@hوند نَدمان مثل

ãè كن يقـال و� ,@ ÓDرح ãè وكن القلـب@, oرح رجل تقول أ@نّک تري أ� غ�ه@, به
ٕاdه ٕا8 الرaن فأضاف ـ َن ×a الرَّ oدُعوا أو Eَا ُقلoدُعوا ذلک@: ع� والدليل اناً@/ Öaَر

ã| العـرب ت Ød وقد :@ Ø ã]الكل ابن قال ا�اهلّيـة@/ ã| يعرف n Ëºٕا وهذا وعّز@, جّل
ف$ن وب� ã(بي ـ العرب تقول ـ الرaة من اشـتقاقها ِحم@: والرَّ ن@/ ×aعبدالر ا�اهليّة

مؤّنثة@/ ِحم والرَّ وُرحم@, َرِحٌم

ٕاليه@/ ا¤تاج ع� إ�نعام الرaة أّن والرaة@: النعمة ب� الفرق ـ ١٦ ـ الفروق
تقول و� عليه@, أنعمـت فقد ٕايّاه تعطـيه ]ال أنعمت ٕاذا ٔ�@نّک النعمة@, كذلک وليس
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رaته@/ ٕانّک

الفاعل ã| أ�صل Xفٕاّن لعدوله مبالغة oالرح أّن :@oوالرح الرaن ب� الفرق
عدوً�@/ أشّد ٔ�@نّه مبالغة@, أشّد الرaان وأّن ,@Tفاعل صيغة هو

وغـ�ه القـلب ã| تكونان والغلظة الرقّة أّن :@١٦١ والرقّة الرaة ب� الفرق
سـبب الرقّة Nعلون فرaه@, عليه رّق يقولون والناس الراحم@, فعل والرaة خلقة@,

الرaة@/

الرaة@/ من أبلغ الرأفة أّن والرaة@: الرأفة ب� الفرق

ع� ا� طاعة به ل ÔÎ»ت فعل هو اللطف أّن :@١٧٩ والتوفيق اللطف ب� والفرق
واللّطف بوقت@, الطاعة Jدث@قبل والتوفيق الطاعة@, معه ما@تتّفق فعُل والتوفيق العبد@,
توفيق فكل كث�ة@, بأوقات الفعل يتقّدم أن Nوز و� يس�ة@, بأوقات الفعل يتقّدم قد
يكون و� الفعل@, قبل يقع ٔ�@نّه ثواباً التوفيق يكون و� توفيقاً@/ لطف كّل وليس لطف
وكب�ها@/ اُ�مور صغ� ã| ينفذ الّذيى التدب� يكون واللطف أ�فعال@/ من حُسن Xا ٕاّ�

ã| وال«Îولة اُ�مور ã| Ì»الي هو الرفق أّن :@١٨٠ والرفق اللطف ب� والفرق

ã| الرفق وأصل اXطلوب@, ٕا8 التوّصل ã| التشديد وهو الُعنف وخ$فه ٕالzا التوّصل
النفع@/ اللغة

وهو الغ� ع� ٕاّ� �@يكون إ�نعام أّن :@١٥٨ وإ�حسان إ�نعام ب� والفرق
متضّمن@بالشكر/@وNوز  ٕاحسان@إ�نسان@ٕا8@نفسه@,@و�تقول@ُمنعم@ع�@نفسه@,@وإ�حسان
مثل ÍÈر هو ما إ�حسان من ويكون لنفسه@/ ا¡امد aد وNوز با¡مد@, متضّمن

النار@/ أهل تعا8 ا� تعذيب

واجب/ يكون@واجباً@وغ� إ�حسان@قد أّن الفضل@وإ�حسان@١٥٩: والفرق@ب�
أحد@/ ع� واجباً يكون � والفضل
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حّب@/ عطف@, رaة@, رأفة@, شفقة@, @=@ To ÒaَرX ـ قع

شفيق@/ حنون@, َرؤوم@, رؤوف@, ,@oرح @= @Tان ÒaَرX
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕالzا@: نش� أمور اXنقولة الكلFت هذه من ظهر أ@نّه

سـائر ã| Fك اGيئة@, ã| باخت$ف الع;يّة اللغة ã| مذكورة اXاّدة هذه أّن ـ ١
ال«Ìيانيّة اللغة ã| Ó(ومع لفظاً مyا قريبة كانت بل فzا@, اXسبوقة اXش-كة الكلFت

أيضاً@/
بعÎÉم@/ به قال Fك ع;ّية@, الرaن كلمة كون �@يوجب ا�ش-اك وهذا

بالّ$م@, فاً معرَّ كان ٕاذا اXتعال@: ا� ع� الرaن كلمة ٕاط$ق اختصاص أّن ـ ٢
عن بدً� TهاX Mرف الع;يّة ã| ذ@كرت ٕاذا اXتعال@, ا� wا مراداً ان@] Òaهاَر@] باGاء@, أو
ا� غ� ã| wا التسمية ã| ٕاشكال ف$ ومنّكراً@: �م ب$ الكلمة نفس وأمّا التعريف@/ �م

باطً$@@/ أو حقّاً يُعبد من كّل ع� فيطلق �م@, ب$ ـ ٕا�ه ـ كلمة نظ� وهذا اXتعال@/
تـلک تـراد و� ا¡سـ)@, أÊºئه سـائر ã| Fك فهيى مفهومه@: خصوصيّة وأمّا
بنحو بل Iقـيقاً@, ٕالzا يتوّجه و� تعـا8@, ه Òغ� wا التسـمية عند ا¡قيقيّة oفاهXا

اb�ٕال@/

وذ@كروا اXواد@, سائر ã| Fك اXاّدة مفهوم@هذه حقيقة اXعاجم أهل خلط وقد ـ ٣
وغ�ها@/ ا¡ّنة@, الشفقة@, ا¡ّب@, العطوفة@, الرفق@, اللطف@, الرأفة@, الرّقة@, ـ ãæمعا Gا

بيyا@/ ñو[ي تدقيق دون من

الغلظة@, يقابل ما ٕا8 الرقّة ã| النظر فٕاّن مyا@: واحد كّل خصوصيّة عرفت وقد
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وجـلب ا¦Çايل ٕا8 العـطوفة ã|و اòصوصيّات@, ٕا8 والتوّجه الدقّة ٕا8 اللطف ã|و
رقّة ٕا8 ا¡نّة ã|و ا¤ّبة@, مطلق ٕا8 ا¡ّب ã|و شديدة@, شفقة ٕا8 الرأفة ã|و التوّجه@,

ماّدtا@/ ã| سبق Fك Uصوصة
ا¤ّبة@, Øj ا¡ّنة@, Øj العطوفة@, Øj اللطف@, Jصل Øj أّوً�@, القلب ã| توَجد فالرقّة

الرaة@/ Øj الرأفة@, Øj الشفقة@, Øj
التـعلّق مقام ã| وتكون والشفقة@, ا¡نّة وظهور الرأفة ã Ø�Q هيى ا Ø̂ ٕا فالرaة@:

ã| Fك ابت$ًء@, أو أXاً أو كراهة أوجدت ولو والص$ح@, �òا فzا وي$حظ وإ�ظهار@,
للمريض@/ ـّر ÔXا الدواء ٕاسقاء

خصوصيّات الرaة,@مع مواردها ã|@فيصدق إ�حسان@وإ�نعام@وإ�فضال: وأمّا
الرaة@/ من نوع مyا واحد وكّل فzا@, ملحوظة وقيود

فراجعه@/ Tلّها ã| اXواّد هذه من كّل خصوصيّة وسAيد

بكّل Oتّص وما Fuوز اخت$ف هو :@oوالرح الرaن صيغة ب� والفرق ـ ٤
والعزيز كا¡ميد الثبوت@, ع� للد�لة Ò(ويُب اللزوم ع� يدّل الفَعيل فٕاّن اGيئت�@, من
ومعنـويّاً@, ماّدياً وُوفـور@, وحرارة ِملء ع� يدّل وفَع$َن والبص�@/ وا£يد hوالكر
ان Öوَغ� غضبان ـ ّ اXعنويى ã|و وَجوعان@, وَصديان وعطشان وريّان الشبعان ã| Fك@

الصفات@/ هذه من Ñمت�Xا أيى فان@, ÒGو

امـت$ء فيكون Mسـبه@, ء ãÏ¾ كّل امت$ء كان ا ØXو رaًة@, امتٔ$ مَن ن@: Öaفالَر
وقـاطبة اXوجودات �ميع الواسـعة الكليّة الرaـة فعليّة عن عـبارة اXتعال ا¡ّق
ذ@كر وقد تعا8@, عليه بالّ$م معّرفة الصيغة هذه أطلقت ٕاذا وهذا تعا8@, فيه اXمكنات

اXتعال@/ ا� wا ومراداً معّرفاً كلّها مورداً@, ٥٧ ã| hالكر القرآن ã|
َكَتَب ء@, ãÏ Ò¾ ُكلَّ وِسَعْت ã�aَر تعا8@: ا� يقول وسعxا@, الرaة عموميّـة وأمّا
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واِسعة@/ َرaٍة ذو رّبكم فُقل بوَك كذَّ فٕان aَة@, الرَّ نفِسه ع�× ربُّكُم
/@٧ . ٤٠ ـ ÓF وِعلْ ًة Òaَر ٍء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وِسْعَت ربَّنا

ٍة Òaَر ßEف ربِّک@, َة Òaَر َيقِسموَن أُهم :@ ã| Fك واòلق@, التكوين مقام ã| فالرaة
َمن بَرaِته تَصُّ ÒO تفاوت@, نِمن × Öa الرَّ َخلق ã| َتريى ما َفظّاً@, ُكنَت َولو م ÒG ِلْنَت Eِا ِمَن

ار@/ Úyوال الليَل َلكُم َجَعَل َرaتِه وِمن َيشاء@,
أرسلناَك َوما وَرaة@, وُهدًي ربِّكُم ِمن بصائر هذا :@ ã| Fك اGداية@, مقام ã|و

/@� ß¡الّصا ِعباِدك ã| تَک Öaبَر ã& وأدِخلْ ,@� ÒXللعا َرaًة ٕاّ�
أزواجاً أنُفِسكُم ِمن َلكُم َخَلق أْن :@ ã| Fك ا¡ـياة@, ã| يلزم ما ٕاNـاد مقام ã|و

رّبک@/ ِمن َرaًة Yا ÒFك وَيستخِرجا@ وَرaًة@, ةً َمودَّ َبيَنكُم وَجَعَل
Çينا Ú ÒS َرِحم@, َمن ٕاّ� Eِا أمِر ِمن اليوَم ÒË ß¼عا � :@ ã| Fك اXوانع@, رفع مقام ã|و

الكاِفرين@/ الَقوم ِتکِمَن Òaِبَر نا Ù ÒSو ا@, ِمنّ ٍة Ò Öaِبَر َمَعُه آَمنوا والَّذيَن ُشعيباً
ولَو ,@�aالّرا أرحُم وأنَت ØÍ ÛÉال ã& َمسَّ ã Ùæ ٕا َربِّ :@ ã| Fك الÍÉر@, رفع مقام ã|و

/@ ØÍÔÈِمن م ßw ما وَكَشفنا ناهم Ö ßaَر
وارَحم, اغِفْر ربِّ وُقل نا, Òaوتَر َلنا تَغِفر Òn@وٕان :@ ã| Fك اXغفرة@والعفو, @مقام ã|و

نا@/ Ö Òaوار َلنا فاغِفْر َولّينا أنَت
ولَو� منُكم@, َز@كيى ما ورaتُه َعَليكُم Eا فضُل ولَو� :@ ã| Fك التفّضل@, مقام ã|و

ُكم@/ Xسَّ ِخرة Ðوا� نيا الدُّ ã| ورaتُه عليكُم Eا فضُل
ربَُّک@, َرِحم َمن ٕاّ� Ò�تِلفU يَزالوَن َو� :@ ã| Fك الروحّية@, اXوانع رفع مقام ã|و

/@ ã Ùèَر َرِحَم ما ٕاّ� وء بالسُّ ةٌ ّماَر ٔ�َ النَّفَس ٕانَّ
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الّصا¡�@/ ِمن ٕانَُّه َرaتنا ã| وأدَخلناه :@ ã| Fك وإ�ص$ح@, التوفيق مقام ã|و

واتَّقوا فاتَِّبعوه مبارٌك أنزلناه كتاٌب :@ ã| Fك للرaة@, مقّدمات ٕاNاد مقام ã|و
ون@/ Òaتُْر َلَعلَّكُم

/@١٣٢ . ٣ ـ ون Òaتُر َلَعلَّكُم سوَل والرَّ Eَا وأطيعوا
ِمن ّل الذُّ َجناح F ÒG واخِفْض :@ ã| Fك الرaن@, ا� سوي ما ã| الرaة يذكر وقد

ة@/ Ò Òaـْر ÒXبا وَتواَصوا م@, Ô Òyبَي اُء Òaُر َع�الكُّفاِر أِشّداُء َمَعُه والَّذيَن aة@, الرَّ
/@ ٨١ . ١٨ ـ ُرaاً وأقرَب زكاةً منُه َخ2اً F Ûwر F ÒGُيبِد أن

وَرÇaٌة Çدًي Ô ÒG وٕانَّـُه :@ ã| Fك للرaـة@, مصداقاً ّ خارجيى موضوع يكون وقد
/@Tالقرآن للمؤمن�Xأيى

/@٦١ . ٩ ـ آَمنوا ِللَّذيَن وَرaٌة Ò�للمؤمن ويُؤمُن
وُيرجيى العذاب مورد ã| تذكر ا Øuٕا وعموميxّا@, الرaة Ìºيان ع� يدّل ا ØWو
كُمأو Ö Òaيَر يَشأ ٕان بكُم أعلَم رّبكم َيشاء@, َمن ويَرحم َيشاء َمن ُب يُعذِّ :@ ã| Fك نزوGا@,

ْبُكم@/ يُعذِّ يََشأ ٕان

/@٤٦ . ٢٧ ـ ون Òaتُر َلَعلَّكُم Eَا َتستغِفروَن لَو�
خـ$َف ومُنتجًة للفسـاد موجبة كانت ٕاذا الرaة@, عموميّة من يسـتث) نعم

اXطلوب@/
.@@٢٣ ـ ُطغياuم ã| َلَلّجوا ØÍÔÈمِمن ß ßw ما وَكَشفنا ناُهم ßa َر َولَو تعا8@: قال Fك@

/@٧٥

غـاية ع� يدّل ]ا اXتّق� اXؤمنـ� حّق ã| Ø;يُع ا�سـتثناء@, هذا مقابل ã|و
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تعا8@: فيقول الرaة@, نزول ã| Qليلهم وكFل ت¿Ìيفهم

/@٣٠ . ٤٥ ـ َرaته ã| م Øwر فُيدِخُلهم الّصا¡ات وَعِملوا آَمنوا الَّذيَن فأّما
/@٧٥ . ٢١ ـ � ß¡الّصا ِمن ٕانَّه َرaتنا ã| TًلوطاX وأدخلناه

م Ô Úuٕا َرaتـنا ã| وأدخلناُهم الّصاِبرين ِمن كّل الِكفل وذا وٕادريَس وٕاÊºعيَل
/@ ٨٦ . ٢١ ـ � ß¡الّصا ِمَن

.@@٤ ـ وفضل منه رaٍة ã| فسـُيدخُلهم به واعَتصموا Eِبا آَمنوا اّلذيَن فأّما
/@١٧٥

Êºًء الوجـود nعوا Pميع وTيط متسع ونور منبسط فيض الرaة أّن فظهر
ونفوذه Ìºيانه ã| الرÇaة ونوُر وروحانيّاً@, ماّدياً وٕابقاًء ٕاNاداً وباطناً ظاهراً وأرضاً
مورد كّل ã9ف برهانه@, وعظم شأنه تعا8 منه اXنبسط الوجود كنور وcوله وجريانه
الواسع علمه به أحاط مورد كّل ã|و الرaة@/ نور ي$زمه تعا8 منه الوجود نور ورد

الواسعة@: الرaة به Iيط ا¤يط

/@٧ . ٤٠ ـ ÓF وِعلْ َرaًة ء ãÏ Ò¾ ُكلَّ وِسعَت ربَّنا ْرض@, وأ�َ Êواِت Ú»ال نوُر Eُا
الوجود لنور أّن Fوك ا¤يطة, التامّة اXنبسطة اG�ٕ×يّة الرaانيّة مقام اXقام@: وهذا
موجودات من فرد فكّل ا¡ّقة@, للرaة كذلک وضعفاً@, شّدة مراتب ØãÏ Ù»¡ا للنور بل
,@ Ø ãوالفع� Ø ãçالذا استعداده حسب ع� اXنبسطة الرaة من يستفيد أرضيّة أو Êºويّة
ا� فيُدخلهم الصا¡�@, مقام وهو ا�ستفادة@, فوق درجة ٕا8 الgال ã| يصل أن ٕا8
ٕا8 والAول الضعف ã| ينxيى أن ٕا8 أو النافذة@/ اòالصة الرحيميّة رaته ã| وجّل عّز

فقط@/ العموميّة الرaة من ٕاّ� فيه يستفاد � حّد

/@٢١ . ٢٩ ـ ُتْقَلبون وٕاليه َيشاء َمن ويَرحم َيشاء َمن ُب يُعذِّ

/@١٥١ . ٧ ـ �aالّرا أرحُم وأنَت َرaِتک ã| وأدِخلنا
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ومAلَة اXنبسط@, الوجود نور تُساوق أوليًّة بسط مAلَة مAلت�@: للرaة ٕاّن Øj
والفضل واGداية الربوبيّة مقام ã| الوجـود@, بعد باXوجـودات تتعلّق ثانويـًة ظهور

وا¡ّنة@/ ا¤بّة وٕادامة وإ�نعام وإ�@كرام والتgيل وإ�ص$ح

تعا8@: قوله ناظر اُ�و8 اAXلة وٕا8

/@٣ . ٦٧ ـ َتفاُوٍت نِمن ×a الرَّ َخلق ã| َتريى ما ِطباقاً Êوات Òº سبَع َخَلَق الَّذيى
/@٤٥ . ٤٣ ـ ُيعَبدون ة ßGآ ِن ×a الرَّ ُدون ِمن أَجَعْلنا

/@٥٩ . ٢٥ ـ ُن ×a الرَّ َع�الَعرِش oسَتويى Ú Ôj
/@٦٠ . ٢٥ ـ ُن ×a الرَّ َوما قالوا ِن ×a ِللرَّ oسُجدوا م ÔG قيَل وٕاذا

/@١١٠ . ١٧ ـ َن ×a الرَّ oدُعوا أو Eَا oدُعوا ُقل
/@٩٣ . ١٩ ـ َعْبداً ِن ×a الرَّ ãçآ رضٕاّ� وأ�َ Êوات Ú»ال ã|َمن كلُّ ٕاْن

والعـبودّية@: والدعـوة والسجدة العرش ع� وا�ستواء وأ�لوهيّة اòلق فٕاّن
عـ� الشـاملة الرÇaانيّة مـفهوم مطلق ٕارادة ã| ٕاشكال و� اXرتبـة@, تلک ã| @كلّها
أيـضاً والرÇaة الوصف جهة ٕا8 ٕاشارة اXاّدة@: wذه التعـب� وأمّا أيضاً@/ اXرحلتـ�

والدعوة@/ والسجدة وأ�لوهيّة العبوديّة Iقيق ٕا8 الداعية

يـناس}ا وبرهان حّجة وٕاتيان تعليل ع� يدّل موارده@: ã| Ëº�ٕا هذا فذكر
بالعّلّية@/ مشعر بالوصف حكم تعليق ٕاّن يقال وقد ـ اXورد

وجّل@: عّز قوله يش� الثانويّة اAXلة وٕا8

أن أخاُف ã Ùæ ٕا أَبِت يا َعِصيّاً@, ِن ×a للرَّ كاَن يطاَن الشَّ ٕانَّ يطاَن الشَّ َتعُبِد � أَبِت يا
/@٤٥ . ١٩ ـ اً َوليّ يطان ِللشَّ َفتكوَن ِن ×a الرَّ ِمن َعذاٌب ک سَّ ÒZ

/@٧٥ . ١٩ ـ َمّداً ُن ×a الرَّ لَُه فلَيْمُدْد Uلَِة الضَّ ã| كاَن َمن ُقل
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/@٥ . ٢٦ ـ ُمعِرض� َعنه كانوا ٕاّ� َدٍث ÔT ن ×a الرَّ ِمَن ِذ@كٍر ِمن يأِتzم َوما
/@٢٢ . ٥٩ ـ oح الرَّ ن ×a الرَّ ُهَو Îادة Ú¿وال الَغيب Ô ßnعا

/@١ . ٥٥ ـ الُقرآَن َعلََّم ُن ×a الرَّ
/@٢ . ٤١ ـ oح الرَّ ن ×a الرَّ ِمَن Fيٌل تَ

طن واتّباع@الشيطان وو�يته والض$لة واGداية والطاعة@وإ�عـراض فٕاّن@البُعد@والشَّ
اXرتبة@/ هذه ã| كلّها وا��يات@: والذكر والتAيل oوالتعل

اXنبسطة@, أ�ّولية للرaة مشـمول ا�ّن@: من أو ٕانسيّاً الشـيطان أّن 9O@و�
البُـعد ]Çع) ـطن والشَّ ومُـبَعدة@, عyا Tرومة نفسه جعل فقد الثانوّية@: الرaة وأمّا
أعرض ومن الُبعد@, من النازلة للمرتبة التاّم اXظهر وهو الرaن@, مقابل ã| فالشيطان
عـن واXبَعدين ا¤روم� من ويكون الشيطان@, أولياء من فهو وعصاه@: الرaن عن

باXوجودات@: اXتعلّقة الظاهرة الرaة هذه

/@٣٦ . ٤٣ ـ َقرين لَُه فهَو َشيطاناً لَُه نَُقيِّْض ُن ×a الرَّ ِذ@كر َعْن يَْعُش َوَمن
مـنه يراد وغ�ها@: اXذكورة الكرZة ا��يات ع� اAXلت� تطبيق و�@9O@أّن

ã9نـ اÇXراد وليس الثانوّية@, ا¡يثيّة أو اAXلت�@, من أ�ّوليّة ا¡يثية ٕا8 ã8أ�ّو النظر
علzا@/ الد�لة Hصيص أو اُخري حيثيّة ٕا8 الد�لة

عموم الكلمة من ويراد واحد@, عرض ã| معاً ا¡يثيّت� ٕا8 النظر يكون وقد
وتبارك@: تعا8 قوله ã| Fك اAXلت�@, ع� الشامل اXفهوم ومطلق اXع)

ٕالىـٌه كُم Ô ×G وٕا /@oح الرَّ ِن ×a ـ�الرَّ ÒXالعا َربِّ Eِ ا¡مُد ,@oالّرح ن ×aالّر Eا Ë»ب
/@oح الرَّ ُن × Öa الرَّ هَو ٕاّ� ٕالىَه � واحٌد

ـ ُمعِرضون م Øwر ِذ@كِر َعن ُهم َبل ن ×a الرَّ ِمَن ار Úyوال باللَّْيل َيكَلؤكُم َمن ُقل
/@٤٢ .@@٢١
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ع� بالوصف الذات واتّصاف الثبوت ع� تدّل الصيغة ٕاّن قلنا :@oالرح وأمّا
تدّل اXّد حروف من والياء زائد@, وثبوت رسوخ ع� تدّل الك«Ìة فٕاّن اللزوم@, سبيل
وهكذا و¾Ìيف@, كَخِشن وفَعيل فَِعل ب� الفارق هو وهذا ا�ّتصاف@, ã| امتداد ع�
امـتداد ظـهور ع� تدّ�ن والنون أ�لف فٕاّن وَعطشاٍن كَصْعب وفَْع$ن فَْعٍل صيغة

ا�ّتصاف@/ ã| وتوسعة

oرح ٕانّه يقال هذا وع� ,@ Ó ØFك فzا سعة � راسخة ثابتة رaة ذو هو oفالرح
اُخر@/ Rصوصيّات أو اXعنويّة اُ�مور ã| oرح أو باXؤمن�

مورداً@: ٧٢ ã| الغفور كلمة بعد مyا مورداً@, ١١٥ ã| ا£يد القرآن ã| ذ@كر وقد
/@oَرح َغفوٌر Eَا ٕانَّ

/@oالّرح التّواُب هو ٕانُّه موارَد@: ٩ ã| التّواب كلمة وبعد

/@oرح َرؤوٌف wم ٕانُّه أيضاً@: موارَد ٩ ã| َرؤوف كلمة وبعد

أيضاً@/ ,@ Ø Ò;ال ن@, ×aالر العزيز@, ودود@, ـ كلFت بعد وذ@كر

اXورد@/ اقتضاء ]ناسبة مyا وكّل

ومغفرة التوابيّة ٕا8 مرجعها فzا@: oالرح لفظ استعمل ã1ّال اXوارد هذه وكّل
اXعنوّية@/ اُ�مور ٕا8 يرجع وما اòطايا عن والعفو الذنوب

oالّرح وأمّا ا¡س)@/ أÊºئه سائر ã| Fك اXتعال@, ا� هو اXطلق oح الرَّ ٕاّن Øj
م@/ Ô Òyبَي اُء@ Òaُر ـ الرaة تلک باعتبار رaة ذيى كّل ع� فيطلق ا�ملة ã|

وا�ستمرار الُمشِبهة@, الصفة صيغ من كَخِشن فَِعٌل الصيغة فهذه :@oح الرَّ وأمّا
/@oالرح صيغة من أقّل فzا وا�متداد

ب� من له Øk�ٔا واXصداق الثبوت@, سبيل ع� الرaة به تقوم من ]ع) ِحم فالرَّ
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فأ�قرب@/ أ�قرب النسب@, ذويى من أ�قارب هو الناس

مـقام ã| الولد كـان ا@ ØXو وتربِّيـه@, تلده الّذيى ولدها للمـرأة أ�رحام وأقرب
نشوئه Tّل ع� يطلق فوقه@: ما الطبيعة ã| يوجد � ]Aلة والقرابة والعطوفة اXرaة

ِحم@/ الرَّ وحياته@: بقائه سبب هو وما ٕاليه به يُشار وما ِنه وتكوُّ

/@٣ . ٦٠ ـ الِقيامة يَوَم أو�ُد@كُم و� تنفَعكُمأرحاُمكُم لَن

وموّدة@@/ رaة ٕاليكم الناس أقرب أ�و�د بيyم وِمن أ�رحام أّن مع أيى

/@٦ . ٣ ـ َيشاء كيَف أ�رحام ã| ركُم ُيصوِّ الَّذيى َوهَو
ما أ�رحام ã| ونُقرُّ تزداُد َوما أ�رحـاُم تغيُض َوما ×Rاُن ُكّل مُل ÒI ما َيْعلَُم Eا

/@٥ . ٢٢ ـ ٕا�أَجل َنشاء
ã| والتـصوير التقدير وكيفيّة والسلطة ا¡كم أّن ع� الكرÇZة@: ا��يات فتُدّل

الدين@/ يوم مالک أ@نّه Fك تعا8@, � ا�ن� مرحلة

اختيار, فzا لٕ$نسان ليس ا��خرة@: nوعا جنيناً إ�نسان دام وما التكوين nفعا
فقط@/ الدنيا ا¡ياة هيى ا�ختيار ودار

ـ والُمهاِجرين@ Ò�ؤمنXا ِمَن Eِا كتاِب ã| ببعٍض أو�× Îم ÔÉبع ْرحام أ�َ واُولُو
/@٦ . ٣٣

Çbيع فيشـمل ٕالzم@, ويرجعون wم يتعلّقـون والّذين أ�رحام مصاحبو أيى
ِحم@/ الرَّ bع أ�رحام فيكون وا¡سب@, الّنسب وذويى أ�قرباء طبقات

ع� ِحم الرَّ وٕاط$ق قيل@, Fك القرابة ]ع) الّذيى ِحم الرَّ bع يكون أن وZكن
اولو@/ ـ@ @راجع@ ـ ِحم@ الرَّ مظهر لكوuا للمبالغة@, القرابة

/@١ . ٤ ـ رحاَم وأ�َ به َتساَءلوَن الَّذيى Eَا واتَّقوا
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رخو ١٠٦

/@٢٢ . ٤٧ ـ أرحاَمكُم رضوُتَقطِّعوا أ�َ ã| ُتفِسُدوا أن
Iقّق وهيى ا¡كم علّة ٕا8 لٕ$شارة وغ�ها@: أ�قارب دون اXاّدة wذه التعب�
ٕاذا ØDسـ و� الفطرة جانب ي$حظ أن و�زم الذاتية@, والفطرة بالطبيعة بيyم الرaة

ال¿Ìيعة@/ Mكم يؤيّد

الروحانيّـة أ�رحام ع� شامً$ العاّم ّ اللغويى ]عناه ِحم الرَّ يكون أن و�@يبعد
َرحo@ـ َرؤوٌف Ò�ؤمنXبا َعَليكُم َحريٌص ـ اXفهوم@ Gذا كامل مصداق Ø ã]الن فٕاّن أيضاً@,

/@١٢٨ . ٩

اXؤمن�@/ من ا¢لصون وأ�ولياء اXطّهرون أوصياؤه Øj
@أ�مور@ا�نفرادّية@وا�جBعّية@: ã|@يوجب@ا�خت$ل@ ّ ِحم@الظاهريى الرَّ فgا@أّن@قطع
والسعادة وص$ح@ا�جBع �òّبون@اJ@الّذينX@�ِّعن@أ�رحام@الروحاني ا�نقطاع @كذلک
@الدنيا ã|@ان@والّض$لة@وا¡�ة@وا¡رمانÌ»òيبة@واòا يوجب Tوالنجاح@والف$ح والفوز

وا��خرة@/

Ìونـ ßºاòا ُهم ولِئَک اُ رِض أ�َ ã| وُيفِسدوَن ُيوَصَل بهأن Eُا ماأَمر وَيقطُعون
/@٢٧ . ٢

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رخو@:

ُرخو الك$بّيون@, وقال ِرخو@, حجر يقال@: Îل Ú»ال Ù�َّالل Ì»بالك رخو@: ـ مصبا
وَرُخَو َ وَرِخيى مولَّد@/ والفتح العرب ك$م Ì»الك :@ ّ أ�زهريى قال لغة@/ والفتح ,@ËÉبال
فهو اّتَسع@, ٕاذا وَرُخو@: َ َرِخيى العيش وكذلک �َن@, ٕاذا َرخاوًة@, وَقُرَب@, َتِعب باب من
وأرخيُت وخصب@, نعمة ã| أيى البال ّ َرِخيى وزيد خاء@/ الرُّ Ëº�ٕوا فَعيل@, ع� ّ َرِخيى

فسحة@/ أيى تراٍخ أ�مر ã|و زمانه@/ امتدَّ تراخياً@: أ�مر وتراَخي /@ فاس-خيى Ò-الس
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١٠٧ رخو

قـال ِرخـو@/ ء ãÏ¾ ذلک من عقل@, وسـخافة لِ� ع� يدّل أصل رخو ـ مقا
ويقال ِرخواً@/ صار ٕاذا وَرُخَو@, ,@ َيرخيى َ َرِخيى منه يقال لغـتان@/ أيضاً@, ُرخٌو اòليل@:
ِرخو وفرس /@Tا¡يوان من الذنب ãي� وما Xالظهر َص$ها خي Ö Ò-اس ٕاذا الناقة أرخت

ã| وقع ٕاذا حاله@: به واس-خت أ�مر به اس-خي ويقال مس-َسلة@/ Îºلة كانت ٕاذا
خاء الرُّ الباب ومن وأبطأ@/ عنه قعد ٕاذا أ�مر عن وَتراخي شديدة@/ غ� حسنة حال
قال أصاَب@/ َحيُث ُرخاًء بأْمِره ريى ÒQ Ò́ الرِّ لَُه رنا َفَسخَّ تعا8@: قال الليِّنة@/ الر´ وهيى

له@/ ُمتعب غ� الَعْدو ã| و¾Îوتَه الفرُس Ú� ÔO أن إ�رخاء عبيد@: أبو

وفرس اGبوب@/ ليّنة ُرخاء@: ور´ خي@/ Ò-واس َرخاوة@, َرُخو ِرخو@, ء ãÏ¾ ـ أسا

ã Ø(ع وتراَخي ـلَهب@/ ÔXبا ليس الّذيى ÍÉÔ¡ا وهو إ�رخاء من َمراخ@, خيل من ِمرخاء
تـباَعد@/ :@Fyبي ما وتراَخي /@TتأّخرX عنه تقاعَس أ�مر@: عن وتراخي تباطأ@/ ف$ن@:
وِرخـو ِرخـٌو فرس ا£از@: ومن أرخاها@/ العقـدة@: وراخي باعـدته@/ :@ ã Ø(ع وراخيته
وِرباقَه ِخناقه وراخي وَشأنه@/ خّ$ه الطََّول@: له وأرخي الِقياد@/ سِلس كان ٕاذا الِعنان

عنه@/ نفّس ٕاذا أرخاه ]ع)
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

بالفارسـيّة عنه Ø;ويع الشّدة@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والفُسحة Îل Ú»وال واللِّـ� والضعف Ì»ُالي مواّد وب� بيyا والفـرق ُسس1@/ ـ بكلمة

حب@: والرَّ والُوسعة

Îل@: Ú»وال اòشونة@/ ضّد والل�@: القّوة@/ ضّد عف والضَّ /@Ì»الُع ضّد :@Ì»ُالي أّن
Tّل@/ ã| سعة فالرحب@: اXضيقة@/ مقابل ã| والفسحة@: والرحب والسعة الصعوبة@/ ضّد
هو والتفّسح@: معنويّاً@/ أو ماّديّاً آخر موضوع أو Tّل ã| يكون أن من أعّم والسعة@:
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ردء ١٠٨

الرحب@/ راجع ـ گشايش ـ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø;ويع Tّل@, ã| يكون Dف التوّسع

Ò́ الر لَُه رنا َفَسخَّ ـ الكرZة ا��ية ã| خاء الرُّ استعFل اXاّدة@: مفهوم ع� ويدّل
مفهوم هو wا واXناسب بالر´@, متعلِّقاً :@٣٦ . ٣٨ ـ َحيُثأصاَب ُرخاًء بأْمِرِه ريى ÒQ
وقد يق@/ والضِّ واòشونة والقّوة Ì»والع عوبة الصُّ يقابل ما � الشّدة@, مقابل ã| ا�ريان
/@١٨ . ١٤ ـ عاِصٍف يَْوٍم ã| Ố الرِّ بِه اشتّدْت ـ آية ã| بالر´ متعلّقاً الشّدة استعمل

فتنّبه@/ ـ الكرZة ا��ية ã| نظائرها دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

وا�تّساع Îولة@وا�س-سال@والضعف@والفتور@ والتأّخر Û»باللِّ�@وال التفس� @ٕاّن Øj
لتقريب كلّها وغ�ها@: والفّک وا�متداد والفسحة والتباطؤ والتنفيس@والسدل@والتباعد

Gا@/ متناسباً استعGFا موارد باخت$ف ا¡قيقة

موارد من مورد ã| التطبيق ã| ٕاشكاً� رأيت وٕاذا قلناه@, ما هو Ø ãOا¡قي واXفهوم
قطعاً@/ ا£از من فهو القرآن@: غ� ã| اXاّدة استعFل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردء@:

خسيس@/ َوضيع أيى فَعيل@, ع� ٌء@, َرديى فهو رداءة@, باGمز ُء ãÏ¿ال َرُدَؤ ـ مصبا
هلک@/ َتِعب@: باب من َيْردي َ وَرِديى بالتثقيل@/ ّ َرِديى فهو لغة@, ع$@, باب من َيْردو وَرَدا
ِرداءاِن@, والتثنية@: تأنيثه@/ و�@Nوز مذّكر@, به@, ي ما@يُ-دَّ باXّد@: داء والرِّ ويتعّدي@باGمز@/
بالك«Ìة@, دءة الرِّ حسن وهو بردائه@, وارتدي رداوان@/ فقيل واواً اGمزة قلبت ا Ø[ور
مَْهواة@: ã| وترّدي أَعْنته@/ وأردأته@: ـع�@, ÔXا ل@: ßa وزان مهموز دء والرِّ أردية@/ وا�مع

فzا@/ سقط

ّ أيى ã|و اشتقاقه@, ِممَّ أدريى ما ُيلبس@, الّذيى داء الرِّ الباب عن شّذ ا ØWو ـ مقا
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١٠٩ ردء

متباينتان فكلمتان اXهموز: فأمّا داء@/ الرِّ من@لُبْس دية الرِّ يقال@ف$ن@حسن ء@قياسه@/ ãÏ¾
ٕاذا أردأت أ�خري@: والكلمة ٌء@/ َرديى فهو ُء ãÏ¿ال وَرُدؤ أفسدت@, أردأت يقال جداً@,

/@ ã&ُق ُيصدِّ ِردءاً@ فأرِسلْه ـ مُعينه أيى ف$ن ِردُء وف$ٌن أعنُت@,

تعاونوا@/ القوم: وَترادأ أعانه@/ وأردأه@: ِردءاً@/ جعله@له ء: ãÏ¿بال َء ãÏ¿ال َردأ ـ لسا
ويشـّد يَن½Íه أيى ف$ن ِردء وف$ن العون@, وهو ِردءاً@, له كنت ٕاذا :@ ãÏ»بنف وأردأته
كا¡ائط وعFداً@ له قّوة جعلته ٕاذا وكذا بكذا ف$ناً ردأُت تقول الليث@: وقال ظهره@/
معيناً@/ أيى ِردءاً له و¼Íُت ردأته أيى ف$ناً أردأت وتقول به@/ تلزقه بناء من َتْردؤه
ء ãÏ¿ال وَرُدَؤ اXكروه@/ اXنكر ُء: والرديى و�تقل@رداوة@, الرداءة@, Øب� ء رديى ء ãÏ¾ وهذا
أو َرديئاً شيئاً فعل الرجُل@: وأرَدأ أفسدته@/ وأردأته@: فاسد@, فهو فسد :@ ٌ َرِديى فهو َيرُدُؤ
مز@/ Ôv و� َمز Ôv ,@èأر غ�ه@: ع� هذا وأردأ َرِديئاً@, جعلته َء@: ãÏ¿ال وأردأت أصابه@/

وأردأتـه@: فـاسد@, أيى ٌء@: َرديى فـهو وِرداًء@, َرداءًة يرُدُؤ ُء ãÏ¿ال َرُدَؤ ـ صحا
ـ الَعون وهو ِردءاً له كنت ٕاذا ãÏ»بنف أردأته تقول أعنته@, ]ع) أيضاً وأردأته أفسدته@/

ِردءاً@/ َمعيى أرِسله
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Ø1ح آخر ء ãÏ¿ل ظه�اً ء ãÏ¾ ص�ورة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
Rشب@, أدعمته أيى ا¡ائط أردأت فيقال له@/ عFداً ويكون وسقوطه اس-خاءه ; ÒN

له@/ وعFداً ونا¼Íاً وقّوة ظه�اً نفسک جعلت ٕاذا ãÏ»بنف وأردأته

شّد مورد ã| بل للFّدة@, Ø ãOحقي ]فهوم ليست اXطلقة والتقوية والن½Íة فإ�عانة
ء@/ ãÏ¿ب والتعميد وإ�دعام الظهر

أ�صل@, لوازم من Çا Øuفٕا الكراهة@: أو الوضع أو اòّسة أو الفساد مفهوم وأمّا
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ردء ١١٠

تابعاً والظهـ� العFد ويكون وفساد@, وضعف وِضعة اسـ-خاء نوَع إ�دعام ã| فٕاّن
بالتـبع ومس-خيى ساقط فهو ٕاعانته@, ã| م½Íوفة ته قوَّ عل ÒNو ,@ اXسـ-خيى ء ãÏ¿لل

الثانية@/ اXرتبة ã|و

والسقوط@, الضعة هو فzا الواحد أ�صل أّن ء سيجيى الردي@: ماّدة ٕاّن وأيضاً
تلط ÔO وقد خر@, ا�� مفهوم من التأّثر من أحدYا Oلو و� أ@ك;@, اشتقاق اXاّدت� وب�

كث�ة@/ ونظائره ا�ستعFل@, ã| اXفهوم� ب�

لُبس فكأّن وِرداًء@, ُمراَدأًة راَدأ من أو Vّرداً مصدر أ�صل ã| فهو داء@: الرِّ وأمّا
ذيله ã|و bيل@, ساتر فٕانّه للضعف@, وجابراً ونا¼Íاً ِردءاً جعلُه به وا�رتداء الرداء

وعظمة@/ وقار ظاهره ã|و Jمل@, ما إ�نسان Jمل
= ْدغ@ والرَّ اÇXنع@, @= دع@ الرَّ ـ@ مـواّد@ وبـ� بيyا ا�شـتقاق من ما Oـ9 و�
ا�; Ó(مع وNمعها ُثْلمة@/ سّد @= ْدم@ والرَّ والّلحوق@, إ�تباع @=@ ْدف والرَّ ا�س-خاء@,

واللحوق@/ وا�س-خاء

/@٣٤ . ٢٨ ـ ã&ُق ُيصدِّ ِردءاً َمعيى فأرِسلْه ِلساناً ã Ù&ِم أفَصُح هَو هاروُن وأخيى
/@ ã9ضع ; ÔNو ظهريى يشّد ã8 ظه�اً يكون بأن أيى

والتقوية Í½والن وإ�دعام والتعميد إ�عانة دون بالكلمة@, التعب� لطف فظهر
ظهور ـ قلنا Fك اXواّد,@وهيى سائر ã| ملحوظة غ� دء الرِّ خصوصّية@ماّدة فٕاّن وأمثاGا@:
وأمّا اس-خاءه@/ ; ÔN Ø1ح له ظه�اً آخر ء ãÏ¾ ص�ورة Øj ء ãÏ¾ ã| واس-خاء ضعف
أيضاً وإ�دعام والتعمـيد مفهومها@, مطلق ع� تدّل فهيى والتقـوية@, وإ�عانة Í½الن

وا�س-خاء@/ الضعف وهو اXاّدة ã| آخر قيد وجود مع ا¡يثّية@/ تلک من مطلقة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



١١١ رّد

رّد@:

فهو فيقال باXصدر يوصف وقد َمردود@/ فهو منعته@, َرّداً@: َء ãÏ¿ال َرَدْدت ـ مصبا
عليه رددت ومنه وأرسلت@, رجعت أيى جوابَـه ٕاليه ورددت قولَه ٕاليه ورددُت /@ َردٌّ
مّرة@/ بعد مّرة ٕاليه رجعت ف$ن@: ٕا8 وترّددُت ٕاليه@, فارتّد مAله ٕا8 ورددته الوديعَة
كأّن هذا@, من مأخوذ م-اّدان@: Nتمع أن ٕاّ� ـ Ø ã8الغزا وقول َرّدوه@/ البيع@: القوم وَترادَّ
Ëº�ٕوا الكـفر@, ٕا8 نفَسـه ردَّ الشخص وارتد را@كداً@/ كان ٕاذا بعضاً بعضه يرّد اXاء

ّدة@/ الرَّ

ه أُردُّ َء ãÏ¿ال َرددُت تقول ء@, ãÏ¿ال َرْجع وهو منقاس@, واحد أصل رّد@: ـ مقا
َيْرجعه أيى يرّده الّذيى ء ãÏ¿ال ِعFد ّد@: والرِّ كفره@/ ٕا8 نفسه رّد ٔ�@نّه اXرتّد يى Ødو َرّداً@,
وذلک ُمِرّدة@: وناقة ُمِرّد شاة ويقال اXطّلقة@/ اXرأة والَمردودة@: والضعف@/ السقوط عن
� أيى له@, راّدة � أمـر هـذا ويقال علzا@/ فُردَّ éل ذاَت تكن n ا Øu كأ أÍÈَعْت ٕاذا
ّدة@: والرَّ وراءه@/ ما ٕا8 رّد كأ@نّه الذقن@, ã| تقاُعس ّدة والرَّ فيه@/ فائدة و� له مرجوع

أيى الطَّرف@, َيرّد ما Ø Òj ٕاّن أيى َرّدة@, وجهها ã| يقال bال@, من ء ãÏ¾ مع الوجه ã| قبح
عyا@/ َيرجعه

الدراهم@: ورُدوُد َء@/ ãÏ¿ال رددُت مصدر ّد الرَّ الليث@: قال ـ ٦٣ . ١٤ الxذيب
ِعFداً صار ما ّد والرَّ قال@: منه@/ اُخذ بعدما ناِقده ع� فُرّد ُزيّف ما وهو َرّد@, واحدها
نَـظرة فيه عيب فيه كان ٕاذا لٕ$نسان يقال :@ Ø ãèأ�عـرا ابن عن وَيُرّده@/ يدفعه ء ãÏ¿لل
ء ãÏ¾ وجهها ã|و bال من ء ãÏ¾ اع-اها ٕاذا للمرأة يقال الليث@: وقال وَخيلة@/ وَرّدة
بن ل«Ìاقة قال :@TصX Ø ã]الن وعن ّدة@/ الرَّ بعض وجهها ã| ولكن bيلة@, هيى قباحة من
أراد ـ غ�ك Gا كاسَب � عليک مَردودة ابنتُک الصدقة أفضل ع� أدلُّک أ� ـ مالک
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رّد ١١٢

ã| اÇXاء فـ-اّد ُعزبته طالت ٕاذا ُمِرّد@: ورجل علzا@/ فأنفق زوجها من مطلّقـة ا Øu أ
اXاء@/ كث� ُمِرّد@: وMر ظهره@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّدة ã| سبق وقد عقبه ع� اXنع مطلق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ã| واXنع@: أخري@/ جهة ع� أو العقب ع� كان سواء الرّد مطلق الدفع@: أّن ـ@@درء@,
رجع@: ـ ماّدة ã| وسبق العمل@/ ã| الفاعُل به يَتعّذر ما ٕاNاد أيى واN�ٕاد@, الفعل مقابل

مكان@/ غ� أو مكاناً قبل من عليه كان ما مطلق ٕا8 عود ا Øuٕا

/@ Ø ã]تقري تفس� الدفع@: أو ا�س-سال أو الرجع أو باXنع الرّد فتفس�

روحـانيّاً@, أو جـ«Êنياً ٕاليه واXردود اXردود من كّل يكون أن ٕامّا الرّد ٕاّن Øj
أقسام@: أربعة ع� فيص�

ج«Êنيّان@/ Fفه @ـ@ ه ٕا�اُمِّ فَرَدْدناه ـ ١

/@ Ø ãæÊ»ج فاXردود ـ@ ِدينكم@ َعن يَُرّدوكُم ,@ ã Ùèٕا�ر لLُرِدْدُت ـ ٢

روحانيّان@/ Fفه@ ـ الّساعة@ ِعلُم ُيرّد ٕاليه ـ ٣

/@ Ø ãæÊ»ج ٕاليه فاXردود @ـ@ َمردود Ô Ö2َغ َعذاٌب آِتzم م Úuوٕا ـ ٤

م Ô ÒG Ò Ú�َتب َبْعدما ِمن َع�أدبارهم ارَتّدوا الَّذين ٕانَّ ينه@, ِد َعن منكُم َيرتدَّ َوَمن
/@٢٥ . ٤٧ ـ@ @ ديى ÔGا

الفعل@/ اختيار ع� فيدّل للمطاوعة@, ا�فتعال

ٕا8 الرّد أريـد وٕاذا ا�Çملة@, ã| العقب جهة ٕا8 الدفع هو الرّد@: مفهوم ٕاّن Øj
وُنـَردُّ أدبارهم@, َع� ارَتّدوا الَّذيَن ٕانَّ :@ ã| Fك به@, ح ØÍ½ي أن ف$زم تفصيً$@: العقب
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١١٣ ردف

/@Eا َهدانا ٕاذ َبعَد َع�أعقاِبنا
/@١٤٩ . ٣ ـ َع�أعقابكُم يَُرّدوكُم َكفروا الَّذين ُتِطعيوا ٕان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردف@:

ٕاردافـاً@, أرَدفْته تقول الداّبـة@, َظهر ع� َخلفَک مله ÒI الّذيى ديف@: الرَّ ـ مصبا
أرداف@/ وا�Çمع َعـجُزها@, وهـو اÇXرأة@: ِردُف ومنه وَرِدٌف@, رديٌف فهو وارتَدْفته@,
وقـوَيْت الرديَف َقِبَلِت ٕاذا ورادَفْت@: الدابُّة وأردَفت ,@ ã(ُيردف أن سألته واس-َدْفته@:
:Ì»جَل@بالك َرِدفُت@الرَّ الزّجاج: قياس@/@وقال غ� ع� وbع@الرديف@َردا| aله@/ ع�
وتراَدَف وتبعته@, ¡قتَه :@Ì»بالك وَرِدفتُه خلفک@/ أركبتَه ٕاذا وأردفتُه خلفه@, ركبَت ٕاذا

تتابعوا@/ القوم@:

التـتابع@/ فال-ادف@: ء@/ ãÏ¿ال اتّباع ع� يدّل مطَّرد@, واحد أصل ردف@: ـ مقا
فردف أمر wم نزل ويقال ذلک@, ِمن ِرْدفاً الَعجñة يت Ùdو ُيرادفک@/ الّذيى والرديف@:
�@Jمل أيى ُيراِدف@, � ِبرذون وهذا ِدف@/ الرَّ مركب موضع داف@: والرَّ منه@/ أعظم Gم
أخذاً@/ @أخذناه أيى ارتدافاً, فارتدفناه ف$ناً ويقال@أتينا توالzا / النجوم@: وأرداف َرديفاً@/
تعاونوا :@ ّ أ�صمعيى قال َتِبعة@/ أيى ِردف@, له ليس أمر وهذا ار@/ Øyوال اللّيل دفان@: والرِّ
/@bاُ�ن الذكر ركوب واXرادفة@: ا�راد@/ رادف ويقال ]ع)@/ وترافدوا@, وترادفوا عليه

النَّخل@/ روا@كيب وافد@: والرَّ

شيئاً تبع ء ãÏ¾ وكّل الرا@كب@/ خلف يركب الّذيى وهو اXرتدف دف@: الرِّ ـ صحا
حرف عر@: الشِّ ã| دف والرِّ َتِبعـة@, له ليس أيى ِردف@, له ليس أمر وهذا ِردفـه@/ فهو
يقال ا�ستدبار@, وا�رتداف@: /@ ّ ِويى الرَّ حرف قبَل يقع والل� اXّد حروف من سا@كن
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ردف ١١٤

ورائه@/ من أخذناه أيى فارتدفناه ف$ناً أتينا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يكونا أن Mيث آخر عقيـب ء ãÏ¾ وقوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
دفان@/ الرِّ ã| Fك واحد@, سلک ã|

والوفـاق واللحوق والطاعة والتلو التبع ـ مواّد وب� بيyا الفرق يظهر وwذا
وأمثاGا@/ والتأّخر

Fك فكراً@, أو عمً$ ّ معنويى أو ّ ماديى ء ãÏ¾ خلف وا¡ركة القفو هو ا�تّباع@: فٕاّن
التبع@/ ã| سبق

ٕا8 ناظر وهو خلفه هو ويكون أمامه Nعله بأن ء ãÏ¾ بعد الوقوع هو والتلو@:
التلو@/ ã| سبق Fك فقط الظاهر جهة

فقط ا�هة هذه ٕا8 فيه والنظر وuيه أمره ã| الداعيى اXدعّو اتّباع هو والطاعة@:
العصيان@/ مقابل ã| وهو ا�تّباع@, يقصد n وٕان

جـهة ٕا8 ناظراً وليس فقط الشيئ� ب� التوافق جهة ٕا8 اXوافقة@: ã| والنظر
ا¢الفة@/ مقابل ã| وهو والتأّخر@, والتقّدم ا�تّباع

هذه ٕا8 فيه والنظر عنه@, منفصً$ كان أن بعد ء ãÏ¾ ٕا8 الوصول هو واللحوق@:
فقط@/ ا�هة

التقّدم@/ يقابل ما ٕا8 التأّخر@: ã| والنظر

نـظام FمعهNو سـلكه@, ã|و آخر عقيب ء ãÏ¾ وقوع ع� تدل دف@: الرِّ fاّدة
غ�ها@/ أو الطاعة أو ا�تّباع جهة ٕا8 فzا النظر وليس واحد@,

www.attaweel.com



١١٥ ردم

/@٩ . ٨ ـ ُمرِدف� اUXئكة ِمن بألٍف ّد@كُم ß ÔW ã Øæ َلكُمأ فاسَتجاَب
التعب� وهذا ترادف@, ã|واحدة@و صفوف ã| Fفه @رديفهم@, ã| اX$ئكة جعلنا أيى

والتقوية@/ وإ�عانة إ�مداد مرتبة غاية

/@٧٢ . ٢٧ ـ َتْسَتعجلون الَّذيى بعُض َلكُم َرِدف يكوَن أن ×Ï»َع ُقل
وهذا رديفهم@, ã| واقعًة فتظهر والب$ء@, والقهر الغضب وآثار العذاب ِمن أيى

ورaة@/ لطف آثاَر وكانوا Gم ُمرَدف� كانوا اX$ئكة أّن Fك@

/@٧ . ٧٩ ـ الراِدفة َتتبُعها الراجفُة تَرُجُف يَوَم

رديفهم@/ ã|و سلكهم ã| كانوا الّذين اðXلزلة اXضطربة النفوس تتبع أيى

أو الرجـف يتّبع مَن فٕاّن غ�Yا@: أو اXطيعة أو اXتّبعة دون بالرادفة والتعب�
سلكه ã| كان من R$ف وهذا ذ@كره@, تكرار ٕا8 Jتاج و� أيضاً راجف فهو يطيعه

عمله@/ ã| مستقّل فهو ومتّبعاً@, مطيعاً يكن n وٕان ورديفه

اXوارد@/ هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

ْرء@/ الدَّ ماّدة وب� Ó(ومع لفظاً اXاّدة ب� التناسب 9O و�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردم@:

دم والرَّ والثُّلَمة@/ الباب ردمت يقال ُثلَمة@, سّد ع� يدّل واحد أصل ردم@: ـ مقا
ّمي: Ô¡ا عليه ومن@الباب@أردَمْت الُمَرقَّع@/ لَق Òòا هو م الُمردَّ والثوب /Ëºدم@ٕا مصدر,@والرَّ
ُمرِدم@/ وَسحاب ُمرِدم@, Tوقت دون وقتاً أخذت ٕاذا ّمي Ô¡اX ِورد يقال وأطبقت@/ داَمْت

موضع مكّة ã|و سـددÇtا قتل@: باب من َردماً وLوها الثُّلَمَة رَدْمُت ـ مصبا
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ردم ١١٦

باXصدر@/ تسمية ا Øu كأ ْدم@, الرَّ له يقال

Ëº�ٕا أيضاً دم والرَّ سددtا@/ أيى َرْدماً Ì»بالك أرِدمُها الثُّلَمة َرَدمُت ـ صحا
الثوب :@hد والرَّ ُرداماً@/ َيرِدُم َرَدم وقد /@Tفيه خ� � Xمن ِبق Ò¡ا دام@: والرُّ السّد@/ وهو
الثوُب م وتردَّ ُمَرقَّع@/ أيى م وُمَردَّ hَرد ثوب فهو تردZاً@, وَرّدمته الثوَب وردمت َلق@/ Òòا
يتعّدي@/ و� يتعّدي ُيَرقَّع@/ الّذيى الثوب م@: واX-دَّ م@, مُ-دِّ فهو قع@, Ò-واسـ أخلَق أيى
وِجـفان �مت$ئها@, ÓÊ ßºَد تسيل ا Øu@كأ َردوم@: وَجفنة ,@ Ñت�W وهو سال ء@: ãÏ¿ال وَرَدم

زاد@/ اòمس�@: ع� وَرَدَم وَعَمد@/ وُعُمد َعمود مثل وَرَدم ُرُدم

ذلک@, وÇLَو مَدخً$ أو ثُلمًة أو كلّه باباً ك سدُّ ْدم@: الرَّ ـ ١١٧ . ١٤ الxذيب
عـن ُرقِّـع@/ ٕاذا م ومُلدَّ م ُمَردَّ وثوب ُردوم@, وbعه دم@, الرَّ Ëº�ٕوا َردماً@, َرَدمته يقال
وعن ُرُدم@/ وثياب َخلق@, hَرد ثوب غ�ه@: وقال والُمرقَّع@/ م والُملدَّ م الُمردَّ :@ ّ أ�صمعيى

أ�ردمون@/ وا�ميع الَمّ$ح@, أ�ردم@: :@ Ø ãèأ�عرا ابن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقابل ã| َخلل أو ثُلَمة من يكون ما سدُّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
السحاب ã|و الثُّلمة@/ من فُتح Xا سّداً يكون ترقيع ع� يطلق ا�عتبار وwذا فتحه@/
Çا Øu كأ البـدن ع� ّمي Ô¡ا وٕاطباق اGواء@, وانسداد السحاب ٕاحاطة باعتبار ّمي Ô¡وا

ã|و ظـرفيxّا@/ ُسـّدت قد ا Øu@فكأ سائلة Wتلئة كانت ٕاذا فنة Òا� ã|و منافذه@/ سّدت
السفينة@/ منافذ يسّد فٕانّه اXّ$ح ع� ويطلق كذلک@/ اòمس� [اميّة

ã| يسـتعم$ن وال-قّع والتلّدم غ�ها@, أو ثلمة ã| يكون أن من أعّم والسّد
الثوب@/ ٕاص$ح
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١١٧ ردي

/@٩٥ . ١٨ @ـ@ َردماً م Ô Òyوبَي َبيَنكُم أجَعْل بُقّوة ãæفأِعينُو
يظهروا@/ أن يقدروا لئّ$ عبورهم منافِذ سّد ]ع) مصدر

مضافاً العمل@, ذلک هو أ�مر أّول ã| له اXقدور فٕاّن اXصدر@: بصيغة Ø;ع وقد
اd�ّٕية@/ ٕا8 Lتاج و� عدل@, زيد ã| Fك اXبالغة ٕا8

Ò�ب @ـ@ عبـورهم منفذ بسـبب يناسـ}ا@, اXـورد فٕاّن wا@: التعـب� لطف وأمّا
َدف�@/ الصَّ Ò�ب ين@, دَّ السَّ

هو القرن� وذو ,@Tالص� WXلكة آسيا من ال¿Ìق جهة ã| كان الردم هذا ٕاّن Øj
السّد@/ القرن@, التبع@, راجع ,@TَذوينX ا¨نيّ� التبابعة ملوك من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ردي@:

من َردًي َ وَرِديى خسيس@/ وضيع أيى ٌء@: َرديى فهو َرداءة ء ãÏ¿ال َرُدَؤ ـ مصبا
باGمز@/ ويتعّدي هلک@, َتِعب@: باب

َرَديْـتُه يقال ذلک@/ أشبه وما َترام أو َرمْيى ع� يدّل واحد أصل ردي@: ـ مقا
ما قياس ٕا8 ترجع مواضع ث$ثـة ْديى والرَّ ِمرداة@/ وا¡جر رميُتـه@, أرِديه@: با¡جارة
ٕاذا ا�Çارية وَرَدِت أÌºع@/ الفرُس@: َرَدي ـ ãæوالثا ا¡جَر@/ َرَدي ـ فأ�ّول ذ@كرناه@,
ٕا8 يرجـع ذلک وكّل الثالث@/ وهو بواحدة@, TوثَبـْتX وقفزت رجلzا ٕاحدي رفعت
ا�@: وأرداه هـلک@, ٕاذا َيـْرَدي َ َرِديى يقال اG$ك@, وهو :@ ديى الرَّ الباب ومن /@ ال-اميى
ما ويقال َترّدي@, يقال Fك uالب ã| َ َرِديى يقال الَمهوي@/ ã| الxـّور :@ يى دِّ Ú-وال أهلكه@/
ومن بنفسه@/ رمي أين أدريى ما معناه الباب@, من وهو ذهب@/ أين أيى َردي أين أدريى

َدي@/ الرَّ وbعها خرة@, الصَّ داة@: الرَّ الباب
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ردي ١١٨

أ�رض َرَجم ٕاذا وَرَدياناً َرْدياً َيْرَدي الفرس َرِديى الِسّكيت@: ابن ردي@: ـ صحا
وَرَدْيته@: ِزدت@/ أيى وأرديت اòمس� ع� وَرديُت الشديد@/ ãÏ¿Xوا العدو ب� اً Öbَر
ُيرمي حجر :@ واßXرديى لتك«Ìه@/ ÍÈبته ٕاذا عول ß[ أو بصخرة ا¡جَر ورَدْيت صدمته@/

ã| ارتـدي ويقال رداة@/ ßXا وكذلک حروب@, رَدي ß ÒX ٕانّه الشجاع للرجل قيل ومنه به@,
وأرداه هلک@, َردًي@: َيْرَدي وَرِديى جبل@/ من tّور أو uب ã| سقط ٕاذا ي وتردَّ uالبـ

َفِعَلة@/ ع� َرِدية وامرأة َرٍد ورجل ه@, Ôغ�

ورَديْـته لتك«Ìه@/ حجراً wا َترميى ã1ّال الصخرة داة@: والرَّ ـ@ ٤٠٤ ا�شـتقاق
اXوت@, دي والرَّ فzا@/ به يقذف أيى حروب ِمرَدي قوGم ومنه َرْدياً@/ أرِديه بالصخرة
والفـرس البـع� وَرَدي فَِعل@/ وزن ã| تري Fك َرٍد فهو َردًي@, َيْرَدي َ َرِديى معروف@/

/@@ ãÏ¿Xا من ÍÈب وهو َرَدياناً@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قد اXناسبة وwذه والسقوط@, الشديدة عة الضِّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
واXوت@/ اG$@كة ع� ينطبق

مـع) فـبلحاظ والصدم@: Ì»والك والرميى الذهاب oمفاه ã| استعÇGFا وأمّا
مطلقاً@/ � ٕاليه وبالنظر عة والضِّ السقوط

ãÏ¾اXا فكأّن بأخري@: والوثوب الرجل� ٕاحدي برفع ا¢صوص ãÏ¿Xا وأمّا
ا�ملة@/ ã| سقوط فٕانّه اòمس� عن التجاوز وكذلک أ�رض@/ ع� يسقط بالوثوب

الردي@/ وب� بيyا ا�شتقاق وجود الردء@: ماّدة ã| سبق وقد

/@١٦ . ٢٠ ـ@ @ ديى Ò#ف َهواه بَع واتَّ ا ßw يُؤِمُن َمن�
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ومنع السلوك عن صّد با��خرة@: اZ�ٕان ضعف فٕاّن مقامک@, عن فتسقط أيى
الgال@/ عن للنفس

/@٢٣ . ٤١ ـ أردا@كُم برّبكُم Ôrظَنن الَّذيى ظّنكُم وذلكُم
واLرافكم طغيانكم أوجب تعملون@: ا ØW كث�اً يعلم � ا� بأّن قولكم ٕاّن أيى

والgال@/ ا¡ّق ¼Íاط عن

دوهم@ـ@٦.@١٣٧/ Ô2كاؤهم@لÌ¾@قتل@أو�ِدهم @ِمَن@الُمشركين@ à2ن@ِلكث يَّ وَكذِلک@َز
من فzا ومؤثّرين وأعGFم اُمورهم ã| ¾Ìكاء Nعلوuم الذين هم ال¿Ìكاء@:

الðي�@/ فاعل والكلمة اُ�مور@, عامّة ã| مؤثّرين وكذلک وا�ّن@, إ�نس

وديyم ال½Íاط عن ويضلّوuم وا¡ّق الص$ح Oالف ما ٕالzم يلقـون م Øuفٕا
Gم@/ ØFع فيُسقطوuم وت¿Ìيعاً@, تكويناً Gم وجب ما وIريف ا� خلق بتغي� ا¡ّق

/@١٢ . ٩٢ ـ َترّديى ٕاذا مالُه عنُه ã&يُغ َوما
والتفّعل والشقاء@/ والعذاب النار حفرة ا¡ّق@والسعادة@ٕا8 ¼Íاط عن سقط أيى
اختيارهم@/ السقوط@بانتخاwم@وسوء فيكون@ٕاشارة@ٕا8@كون ع�@اXطاوعة@للتفعيل, يدّل

/@٣ . ٥ ـ والنَّطيحة يُة واX#دِّ والَموقوذةُ
فٕاّن بالتـفّعل والتعـب� السفل@/ ٕا8 عال مكان من السقوط بسـبب اXيِّـتة أيى

وإ�لقاء@/ بإ�سقاط � وبنفسه@, اختياره بسوء ا¡يوان سقوط أ�غلب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رذل@:

Nمع Øj أرُذل@, وا�مع َرذل@, فهو َرُدؤ ]ع) وُرذولة َرذالة َء ãÏ¿ال َرُذل ـ مصبا
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وهو ]عناه@, والرذالة ذال والرُّ َرذلة@/ bواُ�ن وأ@كالب@, وأ@كُلب َكلب مثل أراِذل@, ع�
أرذله@/ ãOوب جيّده انت9 الّذيى

ْذل@: فالرَّ Tوهزال ضعف ع� ويدّل رذا@, Xأيى قبله الّذيى منه قريب رذل@: ـ مقا
ذال@/ الرُّ وكذلک ء@, ãÏ¾ كّل من ون الدُّ

َرذل فهو وُرذولًة@, َرذالًة َيرُذل ف$ن رُذل وقد اòسيس@, الدون ذل@: الرَّ ـ صحا
وُرذال َمرذول@, فهو أيضاً@, ه@ورَذله Ôغ� وأرَذله ُرذول@وأرذال@وُرَذ�ء@/ قوم من وُرذاٌل@,

َرديئه@/ ء@: ãÏ¾ @كّل

مـنظره ã| الناس من الدون ذل الرَّ الليث@: قال رذل@: ـ ٤١٩ . ١٤ الxذيب
وقال: ذلون@وأ�رذال@/ الرَّ وهم َرذالة@, َرُذل@يرُذل الثياب@والنعل@/ ورجل@رذل وحا�ته@,

ء@/ رديى َرذيل وثوب َوِسخ@, َرذل وثوب أردؤه@, ء ãÏ¾ كل ُرذالة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو يقال وخسيساً@, رديئاً كان ما مطلق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ي$حظ اXفهوم فهذا فضيلة@, ذو مقابل ã| رذيلة ذو وهو نفسه@, ã| وأرذُل ورذيل رذل
والعـوارض وا¡Çا�ت والصـفات الذوات ã| ويـعّم غ�ه@, ٕا8 بإ�ضافة � بنفسه

واXشاغل@/ واX$بس
واحد فكّل واòّسة@: وا¡Çقارة والضعة والرداءة والذلّة والصغارة الدون وأمّا

Uصوصة@: جهة من أو آخر أمر بلحاظ يعت; ا Ø̂ ٕا مyا

العّزة@/ مقابل ã| وهو مغلوباً وكونه عليه ء ãÏ¾ غلبة بلحاظ فالذّلة@:

نفسه@/ ã| تواضع أو عنوان كوضع بنفسه نفسه عمل بواسطة عة@: والضِّ
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شديد@/ سقوط بلحاظ داءة@: والرَّ

القرب@/ قيد مع التسفّل مفهوم فيه ي$حظ والدون@:

منه@/ أ@ك; هو ما ٕا8 بالنسبة ي$حظ والصغارة@:

والردي@/ ـ الدون ـ راجع ـ �نسه اXعهود اXقدار عن نقص ما وا¡ق�@:

ي$حظ أن دون من نفسه ã| وخسيساً ورديئاً حق�اً كان ما ذل@: الرَّ أّن فظهر
آخر@/ أمر ٕا8 نظر أو قيد فيه

التـقريب بـاب مـن هو ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@: والرداءة باòساسة تفس�ه ã| فالتعب�
ا¡قيقة@/ من وليس والتجّوز@,

/@١١١ . ٢٦ ـ أ�رذَلون واتَّبَعَک لَک أنؤِمُن
/@٢٧ . ١١ ـ أراِذُلنا ُهم اّلذيَن ٕاّ� اتَّبَعَک نَراَك َوما

هـم بل اجBعّية@, عناوين و� شخصيّة فضيلة ÇGم ليست الذين أ�فراد يراد
الناس@/ أنظار عن ساقطون

/@٧٠ . ١٦ ـ َشيئاً ِعلٍم َبعَد َيعلم � لكَيى الُعُمر ٕا�أرذِل يَُردُّ َمن وِمنكُم
أدوار مـن الدنيا اXرحلة وهيى ا¡ياة@, طول من ساقطة نازلة مرحلة ٕا8 أيى
أ�عضاء وتص� الضعف@, ٕا8 البدنيّة وا¡واّس ا�«Êنيّة والقّوة القدرة تنقلب ا¡ياة@,

متوانية@/ مس-خية اXدِركة وقواها وا�وارح

ٕاشارات@: الكرZة ا��يات هذه ã|و

الدنيوّية@, والعناوين الظاهريّة ا�عتبارات ٕا8 ٕاّ� �ينظرون هم الدنيا أهل ـ ١
ا¡ياة من ظاهراً ٕاّ� و�يرون الروحانّية@, اXعنوّية@وا¡قائق اXقامات ٕا8 و�يتوّجهون

الدنيا@/
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هم@النازلون@عن@التظاهرات@اXاّدية@والðيّنات أهل@الدنيا@: عند الناس أراِذل ـ ٢
ووصلوا بلغوا ما اG�ٕيّة واXعارف والعلوم الروحانيّة اXراحل من بلغوا وٕان الدنيوّية@,

ٕاليه@/

الظاهريّة اXراحل وبلحاظ الدنيا@, ا¡ياة من ظاهر باعتبار العمر@: َرذالة ـ ٣
درجات أع� ٕا8 وصل وٕان ا�«Êنّية@, البدنيّة القوي ٕا8 وبالنظر ,@ ّ اXاّديى العيش من

واليق�@/ اXعرفة أهل منازل وأس) اXقّرب�
نظائرها@/ دون اXوارد@, هذه ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رزق@:

اXوقوت@/ غ� عليه Jمل Øj لوقت@, عطاء ع� يدّل واحد أصيل رزق@: ـ مقا
أزِد بلغة زق والرَّ زق@, الرِّ Ëº�ٕوا َرزقاً@, ا� رزقه ويقال ثناؤه@/ جّل ا� عطاء فالرزق@:

أيى ,@ ã(ََرَزقت ØXا ذلک وفعلت رزقكم@/ وQعلون ثناؤه@: جّل قوله من الشكر@, ُشنوَءة@:
/@ ã(َشكرت ØXا

وا�Çمع للـمرزوق@, Ëºٕا :@Ì»بالك والرزق يرزقهم@, اòلق ا� رزق ـ مصبا
ُمرتزقة@/ فهم أرزاقهم@, أخذوا القوم@: وارتزق أ�رزاق@/

وهـو العـطاء زق@: والرَّ أ�رزاق@, وا�مع به@, يُنتفع ما زق@: الرِّ رزق@: ـ صحا
ند@, Ôا� أطFع وهيى َزقات الرَّ وا�مع الواحدة@, اXّرة زقة@: والرَّ ا�@/ رزقَه قولک مصدر

أيى تكذبون@, اّنكُم رزقكُم وQعلوَن تعا8@: وقوله أرزاَقهم@/ أخذوا أيى ا�ند وارتزق
ِرزق@, ِمن Êء Ú»ال ِمن Eا أنزَل َوما قوله@: وذلک ِرزقاً@, اXطر ي Ød وقد رزقكم@/ شكر
الَقليب@, قعر ã| ا¦ر يقال Fك اللغة@, ã| اتّساع وهو رزقُكم@, Êء Ú»ال ã|و تعا8@: وقال
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النخل@/ ãOس به ã(يع

وللـنصيب اُخـرويّاً@, أم كان دنيويّاً تارة@, ا�اريى للعطاء يقال الّرزق@: ـ مفر
وُرِزقت ا�ند@, رزَق السلطان يقال@أعطي ا�وف@ويُتغّذي@به@تارة@, يصل@ٕا8 ا ßXو تارة@,

أيى ـ ُيرَزقون م Ùwر عنَد والعلم@/ وا�Çاه اXال من أيى ـ رزقنا@كُم ا ØW وأنِفقوا@ ,@ ÓFعل
اُ�خروّية@/ النعم علzم ا� يُفيض

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الطـرف حال ÏÉقـت[ Uصوص ٕانعام هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
القـيود وهذه الّ$زم@, وبا�ريان بإ�درار ويكون حياته@, به لتدوم احتياجه ومطابَق
وإ�نفاق@/ والنصيب وا¡ّظ وإ�عطاء وإ�نعام إ�حسان oمفاه وب� بينه الفارقة هيى

العمل@/ من نوع ّ بأيى با¡سنة إ�تيان مطلق إ�حسان@: فٕاّن

أّن ٕاّ� وإ�عطاء@, وإ�نفاق إ�نعام ã| ملحوظ غ� وإ�درار ا¡ياة ٕادامة وقيُد
علzا@/ الشكر ويوجب النعمة من وهو ا¡سنات@, ã| يكون أن �زم إ�نعام@:

/@ اXعِطيى مُلک عن العطيّة خروج يلزم و� وغ�ها حسنة من أعّم وإ�عطاء@:

جـهة فـيه وت$حظ اXنِفق مُلک عن Hرج النفقة فٕاّن إ�نفاق@: R$ف وهذا
حسنة@/ ã| يكون أن يلزم و� الطرف حاجة

مكروهاً@/ أو Tبوباً الطرَف لينال وُينصب Øيَتع� ما والنصيب@:

/@�òا من للعبد ا� Jظّه ا ØW فٕانّه ا¡ّظ@: R$ف وهذا

ويدّر@/ فيدوم الرزق R$ف القطع@, Fzف Nوز وا¡ّظ والنصيب
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الغذاء R$ف ح$ً�@, ٕاّ� يكون و� ا�اريى العطاء هو :@ Ø ãOا¡قي الرزق ٕاّن Øj
ا¡رام@/ ã|و ا¡$ل ã| تكون ا Øuفٕا والعطاء@, والنصيب

@ِمن ُكُلوا ـباً@, @طيِّ �ًUَح Eُا رَزَقكُم ا Ø ßW ُكُلوا@ :@ ã| Fك يّات اXـادِّ ã| ٕامّا والرزق
الثَّمرات@/ ِمَن وارُزْقهم قنا@ُكم@, َرَز ما َطيِّباِت

ِعنَد أحـياٌء@ َبل َحَسناً@, ِرزقاً Eُا م Ô Úyزَق Ò2َل وماُتوا :@ ã| Fك اXعـنويّات ã| وٕامّا
/@hكَر وِرزٌق َمغِفَرةٌ م Ô ÒG ُيرَزقون@, م Ùwَر

ـ ّزاق الرَّ ُهو Eَا ٕانَّ زُقها@, ِر Eَِع�ا ٕاّ� دابَّة ِمن َوما :@ ã| Fك @Fyم يعّم ما ã| أو
Mسبه@/ كّل رزق فٕاّن

وتـgيل ا¡ياة ٕادامة وهو واN�ٕاد@, التكوين بعد الثانية اXرحلة هو زق والرَّ

Øj روحانيّاً أو ج«Êنيّاً أ�شياء أوَجد تعا8 فا� الثانية@/ اXرتبة ã| وٕابقاؤها الذوات
كFل ٕا8 التكوينيّة اGداية هو وذلک له@, رزقاً فطرته اقتضاء Mسب مyا كً$ أعطي

/@ ّ الصعوديى الس� ٕا8 والسوق الوجود

اXتعال@, العزيز ا� صفات من يكون أن ف$بّد التكوين@, به Ørي زق الرَّ أّن فظهر
اGداية@/ مراتب ومن الرaانّية@, بسط مرحلة وهو

Ú Ôj َرَزَقُكـم Ú Ôj َخَلَقكُم الَّذيى Eُا ,@ الَمـْرعيى أخَرَج والَّذيى َفَهديى َر َقدَّ والَّذيى
َيرزقُكم@/ Eا ß2غ خالٍق ِمن َهل ُقل ///@ ِييُكم@, ÔJ Ú Ôj يُتكُم ÔZ

أ�سـباب تسبيب فٕاّن ,@ ّ ثانويى باعتبار تعا8 ا� غ� ٕا8 الَرزق ينسب وقد
ٕاجـراء أّن Fك ماّدّية@, وأسـباب الناس بأيديى تكون ا Ø̂ ٕا الظاهريّـة الوسائل وtيئة
السبب كان وٕان الظاهرّية@, وا�وارح البدنيّة القوي بواسـطة هو ا Ø̂ ٕا النفس ما@@تريد
القوي ومبدأ العلل علّة تعا8 فهو النفس@, هو حقيقة @والفاعل والناهيى أ�صيل@وا��مر
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غ�ه@, �@مؤّثر الكّل@, ع� الكّل ã|@أ�سباب@وا¡ا@كم@بالكّل Pميع التاّم@وا¤يط والنافذ
/@oالَعظ Ù ãالَع� Eبا ٕاّ� ةَ ُقوَّ َو� َحوَل َو�

فـارُزقوُهم ,@ ِرزُقهنَّ لَُه الَمولود َوَع� تعا8@: فيقول الظاهر ٕا8 بالنظر وأمّا
ِمنه@/

/@٢١٢ . ٢ ـ ِحساب ß2ِبَغ َيشاُء َمن يَْرُزق Eُوا
يرزق تعا8 فهو T إ�ط$ع@Xرسيدگيى بقصد إ�¾Ìاف هو ْسب Ò¡ا مع) سبق@أّن
رزقاً TوِردXا ãÏÉيقت ما وع� والص$ح �òبا علمه ãÏÉيقت ما ع� Xومشيّته يشاء من
Ø1ح أعـGFم@, مñان ع� ليطّلع الناس أعFَل يُ¿Ìف أن غ� من معنويّاً@, أو ماّديّاً

ا¤دود@/ باñXان يرزقهم

/@٤٠ . ٤٠ ـ بغ2ِحساب فzا ُيرَزقوَن نََّة Òا� َيدخلوَن
� Mيث مyم وا¡سنات أ�عFل مñان طبق ع� الرزق يكون أن وا¡ساب

علzا@/ يزيد

/@٥٩ . ١٠ ـ �ًUوَح َحراماً ِمنُه Ôrَفَجَعل ِرزٍق ِمن َلكُم Eا أنَزَل ما
علون ÒN Øj أ�صل@, ã| ح$ل العزيز ا� جانب من ر ويقدَّ يُعطي الّذيى زق الرِّ

Tّرم@/ وعمل فاسدة ومبادلة الصحيحة غ� واXبايعة با�@كتساب حراماً منه

/@٥٨ . ٥١ ـ الَمتين ِة الُقوَّ ذُو ّزاُق الرَّ ُهَو Eَا ٕانَّ

تـعا8 فـهو ,@ Ó ØFوك كيفاً الرازقيّـة ã| مبالغة ع� ويدّل للمبالغـة صيغة الّرزاق
دقّة ع� الصفة هذه ã| وهو كلَّها@, واòلق والروحانيّة ا�«Êنيّة nالعوا رازقيّته وسعت

والقّهار@/ وا�بّار والعّ$م اòّ$ق ã| Fك تاّمة@, ومعرفة كامل وعلم

/@٤١ . ٣٧ ـ َمعلوم ِرزٌق م Ô ÒG ولىِئَک ـْخَلِص�اُ ÔX ا Eا ِعباَد ٕاّ�
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رسخ ١٢٦

والتجلّيات الربّانيّة وا�ذبات اG�ٕيّة والفيوضات اXعارف من wم Uصوص
اXعنويّات@/ من ا�ملة هذه hالكر الرزق من اXراد يكون أن يبعد و� الروحانّية@/

/@٤ . ٨ ـ hكَر وِرزٌق وَمغفَرةٌ م Øwَر ِعنَد َدَرجات م Ô ÒG
/@٥٠ . ٢٢ ـ hكَر وِرزٌق َمغفَرةٌ م Ô ÒG اِت ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا فالَّذيَن

يات ÒxشـXا من ٕامّا وحاله@, مقامـه اقتضاء Mسب موجود كّل رزق ٕاّن قلـنا
الروحانّية@/ من أو النفسانيّة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رسخ@:

راسخة قدٌم وله راسخ@, ثابت وكّل ثبت@, ُرسوخاً@: َيْرَسخ ُء ãÏ¿ال رَسخ ـ مصبا
منه@/ وا�ستكثار ال;اعة ]ع) العلم@, ã|

راسخ وكّل ثبت@, رسخ@: ويقال@: الثَّبات@, ع� يدّل واحد أصل رسخ@: ـ مقا
ثابت@/

والشاهد كFل@الثَّبات, أّن@الرسوخ الرسوخ@والثَّبات: الفرق@ب� ـ ٢٤٧ ـ الفروق
يقال و� شديداً@, تعلّقاً wا يتعلّق n وٕان ثابت أ�رض ع� اXستقرِّ ء ãÏ¿لل يقال أ@نّه
هـو ويـقولون ا¡Çائط@/ من ثَباتاً أ@كمل ا�Çبل ٔ�ّن راسخ@, حائط يقال و� راسخ@/
ء ãÏ¿ال ã| ٕاّ� يستعمل ف$ ْسو@: الرَّ وأمّا فzا@/ ثباتاً أ@كملهم أيى اXكرمات ã| أرسخهم
حائط يقال و� راٍس جبل يقال الكب�ة@, أ�جسام من شا@كله وما ا�بل Lو الثقيل

راٍس@/

ورسخ ماؤه َنَضَب الغدير@: ورسخ متمكّناً@, ثباتاً ثباته ء@: ãÏ¿ال ُرسوخ ـ مفر

ã| فالراسخون ش}ة@, يعرضه � الّذيى به اXتخلّق العلم@: ã| والراسخ أ�رض@/ Iت
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١٢٧ رسخ

ـ وكذا َيرتابوا@/ Òn Ú Ôj وَرسوله Eبا آَمنوا الَّذيَن تعا8@: بقوله اXوصـوفون هم العلم
م@/ Ôyِم الِعلم ã| الّراسخون لكِن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| ينفذ Mيث التاّم وا�سـتقرار الثبوت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
و[امه@/ وا¦كّن ا�ستقرار كFل من ا¤ّل

×Ïº والرَّ وا¡Çّق سوب والرُّ الثبوت ـ مواّد وب� بيÇyا الفارق هو اXع) وهذا
:@ ã Ö]َّوالث والثَّبط

ا�ستقرار@/ مطلق الثبوت@: فٕاّن

أسفل@/ ٕا8 وص�ورته ء ãÏ¾ ذهاب والرسوب@:

تامّاً@/ oعظ ء ãÏ¾ استقرار هو سا@: والرَّ

اXطاَبقّية@/ مع الثبوت هو ا¡ّق@: أّن سبق وقد

الgّية@/ جهة من ا�ستقرار ã| يستعمل :@ ã]َّوالث

فراجعها@/ ـ والفكر اXع) جهة من الثبوت ã| يستعمل الثَّبط@: أّن Fك@

ِمن اُنِزَل َوما ٕالَيَک اُنِزَل ا ß[ يؤِمنوَن واXؤِمنوَن م Ôyِم الِعلم ã| الّراسخوَن لكِن
/@١٦٢ . ٤ ـ َقبلک

ã| نفذوا تامّاً ثبوتاً وثبتوا اليق� مرحلة ã| واستقّروا العلم ã| [كّنوا الّذين أيى
ومقامه@/ العلم مقّر

ã| اليـق� وهو ,@ Ø ãOوا¡قي ّ اللغويى معناه هو هنا@: العلم من اXراد أّن 9O و�
بنـور يقيناً عقائدهم ã| اليقـ� ٕا8 وصلوا الّذين ف�اد والوهم@, والظّن الشّک مقابل
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رسخ ١٢٨

اZ�ٕان@/ حقيقة هو وهذا ,@oالسل القلب ب¿Îود ÓFوعل البص�ة

وَعمياً@, وترديداً بُعداً ٕاّ� لصاح}ا تزيد ف$ اXرسومة@: ا�@كتسابيّة العلوم وأمّا
ا� بذكر الروح وQلية القلب وتزكية النفس وtذيب العمل َجناح مع يس� أن ٕاّ�

اXتعال@/ ا� ٕا8 والتفويض oوبالتسل

/@٧ . ٣ ـ ِبه آَمنّا َيقولون الِعلْم ã| والّراِسُخوَن Eُا ٕاّ� تأويلَه َيعلَُم َوما
ã| ومستِقّر متمكّن هو ومن ا� ٕاّ� الكتاب من تشابَه ما تأويَل يعلم ما أيى

القلب@, و¾Îود اZ�ٕان بنور اG�ٕيّة واXعارف ا¡قائق يُدرك وهو واليق�@, العلم مAل
أبصارهم@/ وعن الناس أفهام عن بَُعد ما عليه يشتبه ف$

اÇXقّربون@, Çwا ي¿Ìب ع� من بوا ßÌ¾و اXعرفة@, Mر ã| توّغلوا قد م Øuٕا نعم
ا�@/ بنور ينظرون وهم وال-ديد@, ا�هل حجب عyم وارتفع

فٕاذا ال¿Îود@, هو ãOا¡قي اZ�ٕان فٕاّن وا�طمينان@, اZ�ٕان هو الرسوخ ونتيجة
وLن به آمنّا ا¡ّق هو هذا فيقولون الناس@: ع� تشابَه Dف ا¡قائق وأب½Íوا ¾Îدوا

الشبه@/ راجع ـ الشاهدين من به

أن ÇNوز و� حـالّية@/ يـقولون@: ـ وbلة ا�@/ ع� عطف الراسخون@: فكلمة
بالتـأويل علم دون من مyم اZ�ٕان ٕاظهار فٕان مبـتدًأ@/ الراسـخون@: ـ كلمة تكون

اXطلق@/ اZ�ٕان � بالتأويل@, العلم ٕا8 اXورد ã| والنظر فيه@, �@@امتياز

العلم ã| رسوخ حصول دون من اXشت}ة وا��يات الكلFت تأويل أّن فظهر
مـن نفوÎºم ã| Xا وٕاعFل للفتـنة وابتغاء وض$ل واLـراف ¼Íف خطأ واليقـ�@:

الباطلة@/ وأ�وهام النفسانيّة اXشxيات
والض$ل@/ النفوس وغواية القلوب زيغ من العزيز با� نعوذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٢٩ رّس

رّس@:

سيس@: والرَّ ثبت@, ُء@: ãÏ¿ال رسَّ يقال@: َثبات@/ ع� يدّل واحد أصل رّس@: ـ مقا
وهو خـ;@, من َرّسـاً وdعت نفسـه@/ ã| ا¡ديَث َيُرّس ف$ن الباب@: ومن الثابت@/
ّس@: والرَّ الباب@/ معظم فهذا قُ;@, اXّيت@: ُرسَّ ويقال اÊº�ٔع@/ ã| يثبت ٔ�@نّه ابتداؤه@,
وإ�فساد الناس ب� إ�ص$ح وهو أ�ضداد@, من ٕانّه فيقال ّس@: الرَّ فأمّا معروف@/ واٍد

الباب@/ قياس وهو موّدة@, أو عداوة ٕاثبات فٕانّه كان@: ذلک ّ وأيى بيyم@,

من َرسٌّ ã(بلغ وقوGم Îا@/ Ù»َم أّول وهو واحد Îا@: Ô»وَرسي ّمي Ô¡ا َرسُّ ـ صحا
من لبقـيّة كانت uب Ëºٕا ّس@: والرَّ با¡جارة@/ اXطويّة uالب ّس@: والرَّ ء@/ ãÏ¾ أيى خ�
َرّساً@: ورسسُت الثابت@/ ء ãÏ¿ال سيس@: والرَّ ُزه�@/ حول ã| واد Ëºٕا والرّس@: \ود@/

/@Tأفسدت أو أصلحت Xأيى هو أ�ضداد ومن بيyم@: رسسُت وقد بuاً@/ حفرت

أرÍßÈوم بلدة نوب ÒP جبال من مَنبُعه uر آراس@: ـ ٧٢ . ١ أ�ع$م قاموس
مع يتّحد راه ÒV من كليوم-اً @٨٠ ã|و ال¿Ìق@, جانب ٕا8 ÓDمستق Nريى كيلوم-اً@, ٤٠

ã| Øj باس�@, بyر هناك يسّمي وقد باس�@, ãÏÈأرا من Nريى Øj قلعه@, حَسن ـ uر
ـ uر أيضاً ٕاليه وينحدر ُسو@, َقَره ـ uر ٕاليه يُفيض Vراه من كيلوم-اً @١٦٠ مسافة
ÇKجوان ناحية ã| ٕاليه ينحدر Øj قارص@, بلدة وسط من ا�اريى وهو جايي@, آربه
ـ مياه ٕايران ãÏÈأرا من ا�نوب جانب ومن ال¿Êل@, جانب من وأزاد آباران ـ مياه

ãÏÈأرا وروسيّة ٕايران ب� آراسبار ãÏÈأرا ¾Êل من Nريى Øj صو@, وآق صويي بالق
ـ البحر ã| فيُفيض ُمغان@, ف$ت ¾Êل من Nريى Øj اورداباد@, بلدة قرب من باغ قره

ال-bة@/ ٕانxت
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رّس ١٣٠

اليـونانيّ� لسان ع� آراس Çuر يسّمي :@ arax آراقس :@٧٩ ص ã| ويقول
/@Ëº�ٕا wذا القدماء

عـّرفه الّذيى اÎ¿Xور الyر هو ّس@: الرَّ ـ ٨٩ . ١٠ إ�س$ميّة اXعارف دائرة
أرا@كسيس@/ ـ Ëºبٕا القدماء

فيه وك*ت وطاب oإ�قل هذا جّل ØXا حاب@: الرِّ oٕاقل ـ ٣٧٣ oالتقاس أحسن
@شا@كلت@العراق ã1ّال وت;يز كُموقان@وِخ$ط الب$د  عناب@وكانت@مدنه@من@أنزه ا¥ار  وأ�
ّس@/ الرَّ أصحاب كان به نبيل@, oوٕاقل جليل ثغر هذا مع وهو أ�سعار@//// به ورخصت

أبو قال القوم@/ ب� ما ٕاص$ح اXعدن@, ,@uالب ّس@: الرَّ ـ ٤٣ . ٣ البلدان معجم
فzا@/ دّسوه أيى uب ã| وَرّسوه م Øzنب كّذبوا م Øu@أ ُيرَوي uب القرآن ã| ّس الرَّ ٕاسحاق@:
من لطائفة ديار الرّس أّن وُرويى َفلج@, Gا يقال با¨امة قرية ّس الرَّ أّن وُيرَوي قال@:
موضعان@/ أو بنجد واديان َسْيس@: والرُّ ّس الرَّ ُدريد@: ابن وقال َرّس@/ uب وكّل \ود@,
ّس الرَّ :@ ّ أ�صمعيى وقال أسـد@/ ã(ب من أعـياء بن مُنقذ ã(لب ماء ّس الرَّ غ�ه@: وقال
آخرون@: وقال كاهل@/ ã(لب سيس والرُّ اس@, Øa رهط أعياء ã(لب ّس@: فالرَّ سيس@, والرُّ
وحّد أذربيجان@, واديى ّس الرَّ ذلک@: Ò�ب وُقروناً ّس الرَّ وأصحاب ـ وجّل عّز قوله ã|
ٕالzم ا� فبعث مدينة ألف الرّس ع� بأّران كان ٕانّه ويقال الرّس@/ وراء ما أذربيجان
فكّذبوه به@, واZ�ٕان ا� ٕا8 فدعاهم عمران@, بن Ïºو[ وليس ,@Ïºمو له يقال نبيّاً
الطـائف من وا¡ـويرث ا¡ارث ا� فحّول علzم فدعا أمـره@, وعصـوا وجحدوه
جـالوت رهط م Øuٕا ويقال ا�بل�@/ هذين Iت الرّس أهل فيقال علzم@, Fفأرسله

وسلDن@/ داود قتلهم

@ِارمينيَّة@الداخلّية@, Oرج@من@نواحيى أَرس@: uر ـ ص٩٢ صورة@أ�رض@,@ترbته
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١٣١ رّس

وهذا ط;ستان@/ �Mة ٕا8 ويفيض الكر uر ٕا8 يبلغ Ø1ح وZّر ورثان@, ٕا8 وNريى
اXوضوع هذا ã| تدّبر ومن أصحابه@, ã| عذابه نزول اXتعال ا� ذ@كر الّذيى هو الyر
آثاراً يري ورثان@: بلدة حدود ã| جانبzا من الyر هذا أطراف ã| Iقيق نظَر ونََظَر
ّس الرَّ وأصحاب تعا8@: قال Fك أحوال@, ع�@أسوأ خربت@وُأهلكت ب$د من ورسوماً

َتْتب2اً@/ نا Ø�َت @ ًUُّوك مثاَل أ�َ لَُه ْبنا ÒÍÒÈ ًUُّوك َكث2اً ذلَک@ Ò�َب وقروناً
ٕالÇzم ا� فـبعث أ�صـنام يعبدون كانوا قوم الَرّس@: وأصحاب ـ البيضاويى
wم فخسفت فاuارت اXطويّة الغ� uالب وهيى الرّس حول هم فبينا فكّذبوه@, شعيباً

Ø ã]ن ٕالzم فبعث \ود بقايا فzا كان ا¨امة بفلج عظيمة قرية الرّس وقيل وبديارهم@/
هم وقيل النّجار@/ حبيباً فzا قتلوا بأنطا@كيّة uب وقيل اُ�خدود@/ وقيل فهلكوا@/ فقتلوه
وها Ødو لون كّل من فzا كان oعظ بط� ا� ابت$هم Ø ã]الن صفوان بن حنظلة أصحاب

/@uب ã| ورّسوه م Øzنب كّذبوا قوم وقيل عنقها@/// لطول عنقاء

ÇNد ما أّوُل يقول@: ّ أ�صمعيى عن ُعبيدة أبو @رّس@: ـ ٢٨٩ . ١٢ الxـذيب
وقـال أيضاً@/ سيـس والرَّ ,@ سُّ الرَّ فذاك وتظهر تأخـذه أن قبل ّمي Ô¡ا مّس إ�نسان
ٕاذا برّس ّمي Ô¡ا أخذته الفّراء@: وقال أصلحَت@/ ٕاذا َرّساً@: أُرّس بيyم َرَسْست أبو@@زيد@:
وهو خـ;@, من وَذرء خ; من َرّس ã(بلغ يقال :@ Ø ãMالكسا وقال عظامـه@/ ã| ثبتت
أبو@ٕاسحاق@: قال ّس@: الرَّ وأصحاُب ـ وعّز جّل ا� قول ã| الزّجاج@: وقال منه@/ ء ãÏ¿ال
أّن ويُروي قال@: فzا@/ دّسوه أيى uب ã| ورّسوه م Úzنب كّذبوا قوم م Øu@أ يُروي uب ّس الرَّ
uب وكّل \ود@, من لطائفة ديار الرّس أّن ويُروي َفلج@/ Gا يقال با¨امة قرية ّس الرَّ
البادية ã| ماءان ّس@: والرَّ قال@: مكاَنه@/ لزم قد الّذيى الثابت ء ãÏ¿ال سيس@: والرَّ َرّس@/

َثبِّـُته@/ اُ أيى ãÏ»نف ã| وأُرّسه /@ أْثَبتُّ أيى ورصصُت@: رَسْسُت ويقال معروفان@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رّس ١٣٢

والتحقيق@:

اÇXع) وهذا وتثبيـت@: ٕانفاذ مع ٕاح$ل هو اXاّدة@: هذه ã| الواح,د أ�صل أّن

ã8أّو حـرفا Dفـ أيى ,@Ïºر ,@Ëºر رسل@, رّس@, رسخ@, رسب@, ـ@ اXواّد@ ã| مأخوذ
فzا@/ مش-ك والAول ا¡لول fفهوم وس�@, راء ـ@ الكلمة

وٕاح$ل شديد ٕانفاذ ع� فيدّل الس�@: فيه ومكّرراً مضاعفاً َرّس@: لفظ كان ا ØXو
وغ�ها@/ الدقيق والتعّرف مبتدًأ الشديد واXّس uالب حفر ã| Fك نافذ@,

ٕافساد@, أو ٕاص$ح جهة ã| خاّص نظر ٕانفاذ Fzف فٕاّن وإ�فساد@: إ�ص$ح وأمّا
التثبيت@/ مفهوم وكذلک

فكر أو عمل أو قدرة أو حكم ٕانفاُذ هو اXاّدة هذه ã| وا¡قيقة أ�صل أّن فظهر
الرسخ@/ راجع ـ خاّص قيد نظائره من كّل ã| وي$حظ وتثبيُته@, خاّص مورد ã|

وقروناً ّس وأصحاَب@الرَّ وَد Ò\و وعاداً قناُهم/// ُسلأغَر الرُّ بوا كذَّ ا@ Ø ÒX@وَقوَم@نوح
/@٣٨ . ٢٥ ـ َكث2اً ذلَک Ò�َب

لُوط وٕاخواُن وفرعوُن وعاٌد وُد Ò\و الرّس وأصحاُب ُنوح َقوُم َقبَلُهم َبْت @كَذَّ
/@١٢ . ٥٠ ـ ُتبَّع وَقوُم أ�ْيكَة وأصحاُب

وأمّا \ود@, بعد كانوا الرّس أصحاب أّن اُ�و8@: ا��ية ã| ال-تيب من فيستفاد
فقد ا¡يثيّة وwذه والعدوان@, وا¢الفة التكذيب مقام ã| هو ا Ø̂ فٕا الثانية@: ã| ال-تيب
يذكر الثالثة اXرتبة ã| Øj وعاد@, \ود وقبل نوح قوم بعد مرتبة ã| الرّس أصحاب ذ@كر
\د@, ـ راجع التُّبَّع@/ Øj أ�يكة أصحاُب Øj لوط ٕاخوان Øj فرعون قوم Øj عاد Øj \ود

تبع@/ أيک@,
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١٣٣ رّس

ã| Fك للرّس@, Vاورtم واستدامة مصاحبxم ع� يدّل أ�صحاب@: ذ@كر ٕاّن ØjÏºمو وأصحاب القرية أ�يكة@وأصحاب وأصحاب النار ا�ّنة@وأصحاب أصحاب ـ
وغ�ها@/ السفينة وأصحاب

بفاصلة \ود قوم بعد كانوا الطائفة هذه أّن الكرZة@: ا��يات هذه من فيستفاد
من كانوا م Øu@وأ الثانية@, اXرتبة ã| للرسل ب� اXكذِّ ا¢الف� من كانوا م Øuوأ زمانّية@,

الرّس@/ أصحاب

نقلناها@/ Fك أقوال مفهومه تعي� ã9ف الرّس@: وأمّا

\ود@/ بقايا فzا كان فَلج Gا يقال امة Ò̈با قرية ـ ١
\ود@/ من لطائفة ِديار ـ ٢

فيه@/ موضع أو بنجد واٍد ـ ٣
wم@/ فخسفت شعيٌب@, فzا فُبعث مَطوّية@, Ôغ� uب ـ ٤

اُ�خدود@/ ـ ٥
النّجار@/ َحبيباً فzا قتلوا بأنطا@كيّة uب ـ ٦

بالَعنقاء@/ ابَت$هم Ø ã]الن َصفوان بن َحنظلة أصحاب ـ ٧
/@uب ã| ودّسوه م Úzنب كّذبوا قوم ـ ٨

وداود@/ سلDن قتلهم جالوت رهُط م Øuٕا ـ ٩
أسد@/ ã(ب من أعياء بن مُنقذ ã(لب ماء ـ ١٠

وأرمينّية@/ بآذربيجان واٍد ـ ١١

ت$زم Tالرّس Xأصحاب أ�صحاب كلمة أّن ف�ّدها :@T٨ و ٦ و ٤X القول فأمّا
َدّسوه@, للّذين اXصاحبة@, ع� �@يدّل uب ã| ّس والدَّ واXؤانسة@, واX$زمة اXصاحبة
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وشعب@/ أيک فراجع وأيكة@, مَدين ٕا8 ُبعث قد شعيباً أّن مع ّس@, الدَّ قبل من

ãèجنو ã| بلدة وهيى بأنطا@كيّة كانوا سل والرُّ النّجار حبيب فٕاّن :@٦ ـ قول وأمّا
برسل اXؤمنـ� من كان وحبيب اXتوّسـط@, البحر Vاوَر العAنيّـة Wلكة من Ø ãèالغر

/@TعX Ï»عي
أ�قوال@/ بعض ع� ينطبق الثامن@: والقول

عسكر شجعان من وكان Ø ã(فلسطي أنه جالوت ã| سبق فقد :@٩ ـ قول وأمّا
وداود@/ سلDن فقتله ا¤ارب�@, الفلسطينيّ�

الرّس@/ أصحاب من عنه@, اXبحوث ]وضوعنا يرتبط � فهو :@١٠ ـ قول وأمّا

اòّد@/ راجع ـ �a ملوك من واحد ٕا8 مربوط أيضاً فهو :@٥ قول وأمّا

بذن}م@/ م Øwر علzم فَدْمَدَم ـ ُأهلكوا م Øuٕا \د@, ã| قلنا :@٢ ـ قول وأمّا

باXوضوع@/ ا�رتباط عدم مع القّصة@, هذه تثبت فلم :@٧ ـ قول وأمّا

يطلق ا¨امة فٕاّن واحد@, ٕا8 Fمرجعه يكون أن يبعد ف$ :@٣ و ١ ـ قول وأمّا
ا¡جاز ناحية من غربيّة ãÏÈأرا ع� يطلق وقد عودّية@, السَّ Sد خطوط ã| ب$د ع�
ُعنñَة بلدة من Ø ãèالغر نوب Òا� ã| عوديّة السَّ اòريطة ã| الرّس ـ ويذكر البحرين@, ٕا8

النجد@/ ã| الواقعة

سام بن أرم بن جديس ٕاّن يقال التوار±@: كتب ã| ذ@كر FG وأ�رمينيّة فا¨امة
أرمـينيّة ãÏÈأرا ٕا8 نـوح بن سام بن نورج بن أرم� ونزل با¨امة@/ نزل نوح ابن

الطِّوال@/ أ�خبار ã| Fك ـ@ به فسمِّيت

القـول وهو أ�رمينـيّة برّس والقول ِعكرمة@/ عن يروي ا¨امة برّس والقول
الّس$م@/ عليه وأم�@اXؤمن� عبّاس ابن عن يروي Ì¿ع ا¡اديى
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من ا¡جاز Wلكة من أرض أقرب ا¨امة أّن بابل@: من جديس هجرة ويؤيِّد
/@ ÓDمستق ا�نوب ٕا8 يسار النجف طريق

Fك TعX نوح سـفينة أّن وأرمينّية@: آذربيجان ãÏÈأرا ٕا8 أرم� هجرة ويؤيّد
اسـتيناس Gم نوح فأبناء متفّرعاته@, أو آرارات جبل ã| نزل قد ـ جود ـ ã| سبق

/@ ãÏÈأ�را wذه وسوابق

صحيح@بل@أصّح@عن@أم� رواها@الصدوق@بسند فقد @عليه@الّس$م: Ø ãع� وأمّا@رواية
فقال عمرو@, له يقال أيّام@, بث$ثة مقتله قبل o] أ¾Ìاف من رجل أتاه :@TعX اXؤمن�
منازGم@///@؟ كانت وأين كانوا Í½ع َّ أيى الرّس أصحاب عن ãæ;أخ أم�@اXؤمن� يا
أحـد به ّدث ÔJ و� قبلک من أحد عنه ã(سأل ما حديث عن سألت لقد :@TعX فقال
شجرة يعبدون قوماً كانوا م Øuٕا أعرف@///@@, وأنا ٕاّ� آية ا� كتاب ã| وما ã Ø(ع ٕاّ� بعديى
تسـّمي الرّس@/// له يـقال Çuر شاطٔي ع� قرية ع¿Ìة ٕاثنتا Gم وكانت صنوبر@///@@/
¾Îر كّل ã| جعلوا قد اسفندار///@@/ مدائyم أعظم وكانت آذر///@@/ ٕاحداهّن@أبان@والثانية

الفرقان@/ سورة ال;هان تفس� راجع ـ ا¡ديث قرية@///@@/ ã| يوماً السنة من

ãÏÈبأرا ا�Çاريى أرس uر بنواحيى سـا@كن� كانوا الرّس أصحاب أّن فظهر
¾Îورهم بقرينة@أÊºء ملوك@ٕايران حكومة Iت كانوا هؤ�ء وأّن وآذربيجان@, أرمينيا

بالفارسّية@/

١٧٠٠ . ٕا8 ٦٠٠ . ب� Dف كانت زرادشت حياة زمان فٕاّن فzا ٕاشكال و�
حياته@, @زمان ã|@ع�@اخت$ف بناًء اXي$د@, قبل ٦٠٠٠ . حدود بل@ٕا8 اXي$د, سنة@قبل
وكذلک بلخ@, ã| كان ٕانّه ويقال آذرباNان@, ã| ٕانّه يقال فيه@, Uتلف تولّده Tّل أّن Fك@

ودعاويه@/ وكلFته أموره جريان حقيقة ã|و نبّوته ã|
أصحاب ã| انّه Tرأت�Xا ب� X اXبا¾Ìة حق السَّ ã| TعX الصادق عن ُرويى ما وأمّا
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يـنطبق وهو أعGFم@, من خصوصيّة ٕا8 راجع فٕانّه ,@ مستقّ$ً قوً� يكون ف$ الرّس@:
مyا@/ كّل مع وNتمع اXذكورة أ�قوال من كّل ع�

فا� وبعُد الظاهرّية@, العلميّة باXوازين اXوضوع هذا Iقيق ã| لنا Ì Ø»تي ما هذا
اُ�مور@/ Mقائق nعا ا¤يط

كلمة من مأخـوذة T@الرّس u@Xر القـول هذا ع� الرّس كلمـة أّن Oـ9 و�
تعّربت@/ Øj يونانيًّة@, آرا@كس أو أرا@كسيس

اÇXذكور رّس ماّدة من مأخوذ Ø ãèعر فهو :@Tا¨امة Xرّس ١ ـ قول ع� وأمّا
والتثبيت@/ إ�نفاذ ]ع)

فيه@/ وٕانفاذه ء ãÏ¾ ٕانزال أو ا¡فر باعتبار Vاز@, uالب ع� اXاّدة ٕاط$ق أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رسل@:

ْسل@: فالرَّ وا�متداد@/ ا�نبعاث ع� يدّل منقاس مّطِرد واحد أصل رسل@: ـ مقا
وَشعر اXفاصل@/ ليّنة أيضاً@: َرْسلة وناقة سباقاً@, �@تكلِّفک َرْسلة@: وناقة ال«Îل@, الس�
,@éاللّـ سل@: والرِّ /@ عيى الرَّ ٕا8 sالغ من اُرِسل ما َسل@: والرَّ مُس-ِسً$@/ كان ٕاذا َرسل@:
ِرسل Gم كان ٕاذا القوم@: أرَسَل ويقال الÍÚÉع@/ من ي-ّسل ٔ�@نّه ذ@كرناه@, ما وقياسه
الواحد هذا@, من مأخوذ بَعضاً@, ÇÎم ÔÉبع يتبع أرساً�@: القوم جاء وتقول ,@éّالل وهو
ٔ�@نّه الباب@, من وهو ِهينتک@, ع� أيى ِرسلک@, ع� وتقول معروف@/ سول@: والرَّ َرَسل@/

الرياح@/ والُمرس$ت@: الرخاء@/ سل@: والرِّ /@Ë Ø¿Q غ� من ُمرَسً$ ãÏÉZ
َرْسـلة@, وناقة السـ�@, Øل� َرْسل@: وبع� تعب@, باب من َرَسً$ َرِسَل ـ مصبا

أيى أرساً� جاءوا فقيل الناس به وشبّه أرسال@, وا�مع إ�بل@, من القطيع َسل@: والرَّ
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مـفعول ]ع) فَعول فهو vا@, يؤدِّ برسالة بعثته رسوً�@: وأرسلت متتابع�@/ bاعات
فيجمع وا�مع@, التثنية وNوز وا£موع@, واXؤّنث للمذّكر واحد بلفظ استعFله Nوز
وحـديث أطـلقته@/ ٕاذا :@ يـديى من الطائر وأرسلت لغة@/ الس� وٕاسكان ُرسل@, ع�
تقـييد@/ غ� من أطلقته ٕارساً�@: الك$م وأرسلت بصاحبه@/ ٕاسـناده يتّصل n ُمرَسل@:
هو القراءة@: ã| وال-سـيل ال-ّسل :@ ّ الñيديى قال فzا@/ [هََّل ]ع) قراءته ã| ل وترسَّ

ِرسالة@/ أو َرسوً� بعض ٕا8 بعÎÉم أرسل القوم@: وتراسل عجلة@/ ب$ التحقيق

عمرو@: ٕا8 زيداً أرسلُت قولک أّن وإ�نفاذ@: إ�رسال ب� الفرق ـ ٢٢٢ الفروق
اXع)@, هذا ãÏÉيقت � وإ�نفاذ ذلک@/ أشبه ما أو خ;اً أو ٕاليه رسالة aلته أ@نّک ãÏÉيقت
تقول أن ُسن ÒJ و� أنفذته@, قلَت ٕاليه فأنفذته ٕاليه زيد ٕانفاذ منک طلب ٕان أ@نّه تري أ�

الرسول@/ يستعمل حيث إ�رسال يستعمل ا Ø̂ وٕا أرسلته@,

� والبعث aل@, غ� أو aل ã| يكون إ�نفاذ أّن وإ�نفاذ@: البعث ب� والفرق
و� ,@ ãèبكـتا ف$ناً بعثت فتقول@: يَعقل@, � ما دون يَْعقل Dف ويستعمل ,@$ًa يكون
ما bيَع ٕاليک أنفذت وتقول ٕاليک@, ãèكتا أنفدت تقول Fك ٕاليک@, ãèكتا بعثت ـ Nوز

ٕاليه@/ Iتاج
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع شيئاً تُنفذ أن ]ع) ا¡مل@, مع إ�نفاذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
تقّدم وقد معنوياً@/ ولو والس� التحرك اXفهوم هذا وي$زم ٔ�مر@, حامً$ Qعله أن قيد
أّن Fك واu�ٕاض@, البعث بعد جهة Fzف ي$حظ والتوجيـه إ�رسال أّن البعـث@: ã|

ا�نxاء@/ مفهوم فيه ي$حظ إ�يصال

مَلَک أو شيطان أو ٕانسان من ماّديّاً@, أو روحانيّاً يكون أن من أعّم ـرَسل ÔXوا
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وظـيفة ٔ�داء جانب ٕا8 التوجيه مyا كّل ã| وي$حظ َيشعر@, � bاد أو حيوان أو
منظورة@/ برسالة والعمل

/@١٧ . ١٩ ـ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG فَتَمثََّل ُروَحنا ا Öz ٕالَ فأرَسلنا :@ ã| Fك Ø ãæفالروحا

Ú Ôj نوحاً@, أرَسلنا وَلَقد رسوَله@, أرَسَل الَّذيى هَو :@ ã| Fك إ�نسان من Ø ãæÊ»وا�
اXرَسل�@/ عاٌد َبْت كذَّ هاروَن@, وأخاه ×Ïºمو أرَسلنا

أبابيَل@/ اً Ö2َط zم علَ وأرَسَل :@ ã| Fك ا¡يوان ومن

Êَء Ú»ال وأرَسلنا ياَح@, الرِّ أرَسَل الَّذيى وهَو :@ ã| Fك شاِعرة ßغ� موجودات ومن
الطوفاَن@/ م Öz َعلَ فأرَسلنا ِمْدراراً@, م Öz َعلَ

/@ ٨٣ . ١٩ ـ الكافرين َع� Ò�ياط الشَّ أرَسلنا ٕانّا :@ ã| Fك الشياط� ومن

/@٧٥ . ٢٢ ـ Uًُرُس الَمUئكة ِمَن ãa َيْصطَ Eُا :@ ã| Fك الَم$ئكة ومن

اÇXرَسل� ã| Fك وبا�ختـيار@, تكليفيّة ٕامّا اXوّظفة@: بالرسالة العمل أّن فظهر
اXتعال@/ العزيز ا� رسا�ت وأداء للتبليغ اXوظَّف� وأ�نبياء

كا�Fدات@/ شاعرة@, غ� موجودات ã| Fك وا�بّارّية@: بالقّهاريّة وٕامّا

َيشعرون حيث من وا�«Êنيّات@, الروحانيّات من اXوجودات مراتب فُيعلم@أّن
اXتعال ا� حكومة Iت ج;اً@: أو اختياراً كرهاً أو طَوعاً �@يشعرون@, حيث من أو
ٕاذ وأ�رض@, واِت مى السَّ ُجنوُد ِEِو ـ@ كرهاً أو طَوعاً له يَسجدون تعا8@, له وجنوٌد

تََرْوها@/ Òn وُجنوداً ِرJاً فأرَسلنا ُجنوٌد جاَءْتكُم
بالفعل, لطف@ورaة@وعطوفة كوuم@جنوَد اXوجودات@: @تكوين ã| أ�صل @ٕاّن Øj
ٕاذا@ كاXاء وب$ء@, وعذاب قهر جنوَد ا�عتدال عن Rروجها بالقّوة يكونون م Øyولك
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وأ�رض عن@ا�عتدال, خرج ٕاذا واGواء ا¡ّد, Qاوز ٕاذا واXطر اشتّد, والر´@ٕاذا طغي,
/@ Ø ãæÊ»ا� اXزاج ã| Fك وهذا وتزلزلت@, نظمها اختّل ٕاذا

فأرسـلنا واحدة@, َصيحًة َعلzم أرسلنا ٕانّا Íاً@, Ò¼ ÖÍ Ò¼ رJاً م Öz َعلَ أرَسلنا ٕانّا
َمن wا فُيصيُب واعَق الصَّ وُيرِسُل حاِصباً@, عليه أرَسلنا َمن م Ôyf الَعِرم@, َسيَل علzم
ا Ôgَعـلي ُيرَسُل حاِصباً@, عليكُم ُيرسـَل أو Ù�ال جانَب بكُم سف ÒO أن Ôrأفأِمن َيشاء@,

رم�@/ ÔV ٕا�قوم رِسلنا اُ ٕانّا قالوا اس@, ÔLو نار ِمن ُشواٌظ
أن فللعبد وا�ستي$ء@, النفوذ و[ام وا¡كومة الَسلطة وuاية القدرة كFل فهذا

والغضب@/ القهر معرض ã| Nعلَها و� وحاله@, وعمله نفسه يراقب

نا_ون@/ وُهم َبياتاً بأُسنا م Òzيأت أن الُقريى أهُل أفأِمَن
Ø ã(تكـوي مـقام له من Ø ã]الن فأن إ�نسان@: من Ø ã]والن الرسول ب� الفرق وأمّا
اXعّد هو اXـقام وهذا اXتداولة@, اXراتب فوق معنويّة روحانيّـة ومرتبة ّ ٕاG×يى ومAل
� فقد Ø ã]النّـ وأمّا نبياً@, قبُل يكون وأن �@بّد رسول فكّل الرسالة@, منصب ٕ�عطاء

رسوً�@/ يكون

ماّدة من وليست والعلّو@, الرفعة ]ع) واويًّة@, النَّبْوة من مأخوذة Ø ã]ّالن وكلمة
اللغتان@/ وتشاwت أ�مر هذا علzم اشتبه وقد ,@;òا ]ع) النبأ

مـا فـوق نورانيّة Uصوصة وفطرة عالية ومAلة رفيع مقام TصX Ø ã]للنّـ نعم
wا@/ Ø ã]الن Oاطب أو الكلمة هذه تستعمل ٕاذا ت$حظ ا¡يثيّة وهذه الناس@, Jوزه

َبَعک@, اتَّ وَمن Eُا َحْسبُک Û ã6الن ا Ûv@َأ يا «Îم@, باXؤمن�ِمنأنُف أو�× Û ã6الن :@ ã| Fك@
نبيّاً@/ ã& وَجَعلَ الكتاَب ãæآتا Eا عبُد ã Ùæ ٕا قاَل

ã| Fك ـ الرسالة Iّمل مفهوم فzا ي$حظ استعملت@: ٕاذا الرسول كلمة أّن Fك@
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تعا8@: قوله

ã Ù&ولكـ ليُكـم@, ٕا Eا رسوُل ã Øæ ٕا النّاُس ا Ûv@َأ يا ُقل سـوَل@, والرَّ Eَا أطيعوا ُقل
Uغ@/ البَ ٕاّ� سوِل َع�الرَّ َوما َبلِّْغ@, سوُل الرَّ ا Ûv@َأ يا ,@� ÒXالعا َربِّ ِمن رسوٌل

أمور ٕا8 ترجع ã1ّال اXوارد ã| [@ Ø ã]الن ا Øv@أ [@يا Ø ã]بالن Oاَطب اللحاظ@: وwذا
Ò ßn Û ã6الن ا Ûv@َأ يا زواِجک@, ُقلٔ� Û ã6الن ا Ûv@َأ يا :@ ã| Fك خصوصّية@, خطابات ã|و شخصيّة

َلک@/ Eُا أحلَّ ما ُم رِّ ÔI
/@FGFاستع موارد ã| الكلمت� من بكّل التعب� لطف فظهر

بالرسـول@, Ø;فيع فقط@: wا واتّصف الرسالة aَل مَن مفهوم لوحظ ٕاذا ٕانّه Øj
جاَءُهم وَقد وُمنِذرين@, Ìيَن Ù¿ ُمبَ Uًُرُس َع�بعض@, Îم ÒÉبع لنا فضَّ ُسل الرُّ ِتلَک فيقال@:

َعلzم@/ َيتلو َرسوً� ُمب�@, َرسول
ـ ã| Fك باXرَسـل@, Ø;فيع اXتعال@: ا� جانب من أ@نّه بقيد الرسـول لوحَظ وٕاذا
ويقوُل َسلين@, الُمْر عاٌد َبْت كَذَّ ُمرَسلون, ٕاَليكُم ٕانّا فقالوا اXرَسلون, َّ َلديى اف ÒO@� ã Øæ ٕا

/@Uًُمرَس َلسَت َكَفروا@ الَّذيَن

فقط@/ الرسالة بكلمة Ø;فيع الرسالة@: نفس ٕا8 النظر كان وٕاذا@

/@٦٧ . ٥ ـ ِرساَلتَه َبلَّغَت ا Òf َتْفَعْل Òn وٕان
وُيـَعلِّمُهم م ßz ويَُز@كِّ آياِته م ßz َعلَ َيتلو م Ôyِم َرسوً� Ò� يِّ اُ�مِّ ã| َبَعَث الَّذيى هَو

/@٢ . ٦٢ ـ gَة ß¡وا الِكتاَب
¡gÇَة وا الكتاَب وُيعلِّمهم آياِتک zم َعلَ َيتلو م Ôyِم َرسوً� فzم وابَعْث َربَّنا

/@١٢٩ . ٢ ـ oك Ò¡ا الَعزيز أنت ٕانََّک zم ويزكِّ
الِكتاَب وُيعلِّمكُم وُيزكِّيكُم آياِتنا َعَليكُم َيتلو ِمنكُم َرسوً� فيكُم أرَسلنا F @كَ
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/@١٥١ . ٢ ـ َتعلمون تكونوا Òn ما وُيعلِّمكُم gة ß¡وا
آيـاِته zم َعـلَ َيتلو م ßÎ ß»أنُف ِمن َرسوً� ِفzم َبَعَث ٕاذ Ò�ؤمنXَع�ا Eُا َمنَّ َلَقد
/@١٦٤ . ٣ ـ ُمب� َضUٍل ãa لَ َقبُل ِمن كانوا وٕان gة ß¡وا الِكتاَب وُيعلِّمهم zم وُيزكِّ
اُ�مور هذه هو رسالته ã| الرسوُل مل ÒJ ما أّن الكرZة ا��يات هذه من ويظهر

اòمسة@:

Dوف أمامه وإ�ب$غ إ�ظهار مقام ã| آياته Nعل أيى ـ آياِته zم َعلَ َيتلو ـ ١
التلو@/ راجع ـ يشاهدوها Ø1ح أعيyم@, ونصب نظرهم معرض ã|و يديه ب�

ووسيلة اXقصود ٕا8 الس� ã| والقصد للتوّجه مورداً يكون ما ا��ية ٕاّن وقلنا
ٕا8 توصل ك$ميّة أو تدوينيّة أو تكوينيّة آية كلَّ ا��ياُت@: فتشمل ٕاليه@, wا للوصول
الُعـليا وصفاته وعظمته وbاله ج$له ومعرفة اXتعال ا� معرفة من اXقصود هو ما

ا¡س)@/ وأÊºئه
وأ�خـ$ق اÇXنحرفة@, وأ�فكـار العـقائد من vّذwم أيى ـ م ßz وُيزكِّ ـ ٢
اXعارف لتعلّم يستعّدوا Ø1ح القبيحة@/ والعادات وأ�عFل الرذيلة@, النفسانيّة والصفات

اG�ّٕية@/ وا¡قائق

اXتعلِّقة اG�ٕيّة وأ�حكام رات اXقرَّ من ُضبط ما يراد ـ الِكتاَب وُيعلُِّمُهم ـ ٣
الناس ب� Dف واXعام$ت التعبديّة الوظائف من الدنيوّية@, اXعيشة وٕادامة ا¡ياة بأمور

/@ïوالس وا��داب

وا¡قائق اXعارف من القطعّية@, أ�حكام من خاّص نوع يراد ـ gَة ß¡وا ـ ٤
ا¡كم@/ راجع ـ الروحانيّة اòاّصة

أمورهم@, وجريان اXاض� أحوال ٕا8 يرجع ا ØW ـ َتْعلمون َتكونوا Òn َوما ـ ٥
وغ�ها@/ وا�جBعيّة واُ�خرويّة الدنيويّة باُ�مور يتعلّق وما
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مأموريَّته@/ ã| wا ويعمل ليبلّغها الرسول Jملها ã1ّال هيى اُ�مور وهذه

وديِن ديى ÔGبا َرسولَُه أرَسَل ـ تعا8 قوله اXأمورّية@: wذه العمل من والنتيجة
ه@/ ُكلِّ يِن َع�الدِّ ِلُيْظِهَرُه قِّ Ò¡ا

وبيyم@, تعا8 بينه والواسـطة اòلق ع� ا� خليفة فهو الرسول@: مقام وأمّا
أ�مر@, وٕاب$غ الرسالة ٕاجراء ٕاّ� برنا¶ حياته ã| له وليس ا�@, شاء ما ٕاّ� و�@@يشاء
َيرْد nو بطاعته@, طاعته قاَرن أن T@ًموردا ٢٨ ã|X hالكر القرآن ã| ورد قد هذا وع�

/@TصX Ø ã]الن ٕا8 بالنسبة اXع) هذا

سوَل الرَّ ُيطع وَمن سوَل@, الرَّ وأطيعوا Eَا أطيعوا وَرسوَله@, Eَا أطيُعوا فقال@:
وأَطعنا@/ سوِل وبالرَّ Eِبا آمنّا وَيقولوَن ,@Eا أطاَع َفَقد

/@١ . ٧٧ ـ Ìاً Ö¿ نَ Ìاِت ß¾والنا َعْصفاً فالعاِصفاِت ُعْرفاً والُمرَسUِت
أّن Fك والعقـ$ء@, العقل عند ُمنَكراً ء ãÏ¾ ص�ورة والنُّكر النُّكر@, ضّد الُعرف
السوق أيى بالُعرف أَمَر يقال@: قه@, ويصدِّ يعرفه Mيث العقل عند اXعروفيّة هو الُعرف

العقل@/ ينكره ØFع أيى ـنكر@, ÔXا عن ي Òuو ُيعَرف ما ٕا8

فـهو وبسـطه@, اXعروف ولتحقّق الُعرف ٕ�جراء اُرسـلت ã1ّال النفوس ويراد
ٔ�جله@/ مفعول أ@نّه ع� منصوب

مقهوراً@: أو Uتاراً عاXه ã| ٕارادته ريى ÔVو ا� مشـيّة مَظهر الرسـول كان وØXا
Xرسوً� اXرتبة تلک يناسب رسوٌل الوجود من ومرتبة مرحلة كّل ã| يكون أن ف$زم

كرهاً@/ أو طوعاً حgه ويُنفذ أمره ريى ÔN Ø1ح TمÎ»منأنف
وأرَسـلنا َرسوً�@, فيكُم أرسلنا F كَ َط2اً@, َعلzم أرَسَل ¿Ìاً@, بُ الرياَح أرَسَل
روَحـنا@, Çzا ٕال فأرسـلنا Çراَد@, Ò� وا الطـوفاَن َعلzم فأرسلنا ِمدراراً@, zم َعلَ Êَء Ú»ال
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وُجنوداً رJاً َعلzم فأرَسلنا ,@ يى Ö#َت ُسَلنا ُر أرسلنا الكافرين@, َع� Ò�الشياط أرَسلنا
zم َعلَ سَل Ô" لِ واحدة@, َصيحًة َعلzم أرَسلنا ٕانّا الَعِرم@, َسيَل علzم فأرَسل وها@, تََر n
ٕا�قـوم رِسـلنا اُ ّنـا ٕا واعَق@, الصَّ ويرسل َحَفظًة@, َعليكُم وُيرِسل ِط�@, ِمن ِحجارةً
كرون@, Ò] ما يكُتبون رسَلنا ٕاّن ُسلنا@, ُر توّفتْه ,@Uًُرُس اUXئكة ِمن ãaَيصط Eُا لوط@,

/@ Òoٕابراه ُسلنا ُر جاَءْت ا ØXو
ã1ّال اXتشكلة ا�معيّة هيى ند@: Ôوا� اXتعال@, � بالقّوة جنود اXوجودات ٕاّن قلنا

وظيفة@/ أو تكليف اجراء ã| اXأمور هو والرسول مرام@/ أو شخص عن تدافع

ã| ,@nالعا مراتب شؤون من شأن كّل ã|و والطبيعة@, اòلق مراحل من كّل ã9ف
رسـوٌل يكـون أن �بّد والعقول@: واX$ئكة وإ�نسان وا¡يوان والنبات ا�Fد nعا
وٕايفاء اXعنوّية@, أو اXاديّة حياtا ٕادامة ã| Gا يلزم ما وٕايصال أمورها oلتنظ مأموٌر

الروحانّية@/ أو ا�«Êنيّة ال-بية حق أداء من Nب ما

@مرتبة@هو@@اXنتخب@فzا@واXطيع@ٔ�مر@ا�@والُمظهر@¡gه@والُمجريى @كّل ã|@والرسول
wم@/ Ë»ويُق أÊºؤهم يذكر بأن ٌّ فَحِريى كرهاً@, أو طوعاً له الساجد واòاضع ٕ�رادته

يكـون ا Ø̂ ٕا قهر@: أو لطف ¼Íاط ã|و مرحلة ِّ أيى ã| سـل الرُّ هؤ�ء من وكّل
مأمورّيته@/ @Tيط ã|@عليه ما@Nب ُعرف@وٕ�ب$غ عدل@وبسط@أمر حكم @ٕاجراء ã|@ًمأمورا

ونـفوذ@, جـريان وأدق وحركة صورة بأÌºع يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXأمـوريّة وٕاجراء
أ�مر ويوصلون Ì¿الن علzم ما@Nب يَن¿Ìون Øj ,@Tوالعاصفات X وَعصف س� وأشّد
ا�ف-اق@والشخصيّة فيتحّصل@التشّخص@ويتحقّق مأمورّيته@, ٕا8@كّل@من@كان@Iت@Tيط

/@T@ فرقاً فالفارقات X فرد لكّل

هنا@/ ذ@كرها موضع ليس وتفصيل وIقيق ¾Ìح اXباحث هذه من ولكّل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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:@Ïºر
وراسـيات راسية وجبال راس@, فهو ثبت@, وُرسّواً@: َرْسواً َيْرسو َرسا ـ مصبا
القوم@: ب� ورسوت ا¡رب@/ ã| أقدامهم ورسْت للتعدية@/ بأ�لف وأرسيته وَرواٍس@@/

دامت@/ َمراسzا@: السحابة وألَقت أصلحت@/

Ïºأر ثبت@/ ٕاذا يرسو@, ء ãÏ¿ال رسا تقول ثبات@, ع� يدّل أصل :@Ïºر ـ مقا
تفّرقت ٕاذا والفحل ا¡رب@/ ã| أقدامهم ورسْت ثابت@/ راٍس@: وجبل أثبxا@/ ا�باَل@أيى
ٕان كلمة الباب ã| وبقيت wا@/ رسا ذلک@: عند فيقال اسـتقّرت@, wا فصاح شوله عنه

ã|و عنه@, به حّدثت ٕاذا أرسـوه@, حديثاً@ عنه رسوت يقال صحيح@, فقياÎºا صّحت
/@@ أيضاً ء ãÏ¾ ٕاثبات ذلک

ذ@كرت أيى ا¡ديث من َرسواً له َرسوُت يقال الليث@: قال ـ ٥٥ . ١٣ الxذيب
�òا ã| الثابت :@ ØãÏ ßº والرَّ واحد@, ]ع) ُسّو والرُّ ّس الرَّ : Ø ãèابن@أ�عرا وقال منه@/ طَرفاً له
ورست أ�رض@, ã| أصله ثبت ٕاذا َيرسو ا�بُل ورسا نواه@/ ٕاذا الصوَم ورسا ,@ ØÌ¿وال
السـحابة ثبتت وٕاذا �@تسـ�@/ فبقيت اXاء قرار ٕا8 أسـفلها انxي ٕاذا َرْسواً السفينة

َمراسzا@/ ألقت قد قيل طر Ô] ]كان
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ãÏ¾ استقرار هو اXاّدة هذه ã| الواحد أ�صل أن رسخ@: ـ ماّدة ã| سبق قد أنه
والرسـخ وا¡Çّق والثبت الرّس ومواّد اXاّدة هذه ب� الفـرق وأوضحنا تامّاً@/ oعظ

فراجع@/ ـ@ والرسب
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ٕا8 لٕ$شارة وأمثاGا@: والصوم ØÌ¿وال �òوا ا¡ديث مورد ã| الرسا فٕاط$ق
مـوارد ã| الرّس مـاّدة ٕاطـ$ق أّن Fكـ الكامل@, وتثبيxا التاّم واسـتقرارها عظمxا
سبق ـ فzا شديد وٕانفاذ نافذ تثبيت باعتبار وأمثاGا@: وا¡ديث وإ�فساد إ�ص$ح

الرّس@/ ã|
/@١٠ . ٤١ ـ فzا وباَرَك َفوقها ِمن ÒãÏºَروا فzا َوَجَعَل

/@٣٢ . ٧٩ ـ أرساها باَل ß� وا
/@٢٧ . ٧٧ ـ @ُفراتاً ماًء وأسَقينا@كُم اٍت ßUشا ÒãÏºَروا فzا وَجَعلنا

/@١٥ . ١٦ ـ وأuاراً بكُم يَد Ò] أن ÒãÏºَروا أ�ْرِض ã| ×Hوأل
/@١٩ . ١٥ ـ ÒãÏºَروا فzا وألَقْينا َمَدْدناها وأ�رَض

/@٣ . ١٣ ـ وأuاراً ãÏºَروا فzا وَجَعَل أ�ْرَض َمدَّ الَّذيى َوهَو

/@٦١ . ٢٧ ـ ÒãÏºَروا ا ÒG وَجَعَل أuاراً ِخGUا َوَجَعَل َقراراً@ أ�ْرَض َجَعَل ن أمَّ

وٕادامxا إ�نسان حياة ٕا8 راجعة مطالب ٕا8 ٕاشارات الكرZة ا��يات هذه ã|
أ�رض@: وجه ع�

وأ�وديـة ال«ÇÎول فـzا تتحّصل Ø1ح Wـتّدة جعلها أيى رَض@: مدَّ أ�َ ـ ١
اÇXثمرة@, وأ�شـجار ا¡دائق وٕاNاد والف$حة والزراعة الناس لتََعيُّش والصحاري@,

وغ�ها@/ واXسا@كن العFرات وtيئة والعمران

اu�ٔار@, ينابيع وأ�مطار وأ�مطار@, السحب Qلب Ø1ح ـ ãÏºوا الرَّ بال ßا� ـ ٢
اXاء ولو� وٕانسان@, وحيوان نبات من ء ãÏ¾ كّل حياة اXاء ومن اXياه@, Uازن وا�بال

ُفراتاً@/ ماًء وأسَقينا@كُم ـ حياة ذيى حياة قامت Xا
العظيمة الشاUات ãÏºالروا ا�بال هذه فجعلت ـ ِبكُم يَد Ò] أن ÒãÏºَروا ـ ٣
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ا¡ركة@, وتعديل النظم ولتثبيت وا�خت$ل@, ا�ضطراب عن Gا حفظاً أ�رض ع�
اòارج@, ومن داخلها من والدافعة ا�اذبة جهة من اXوجودة موقعيxّا ã| وتنظيمها

علzا@/ والقرار والطمأنينة السكون Jصل Ø1ح

مـقام ã| الكرZة ا��ية فٕاّن اu�ٔار@: بعد أ�خ�ة ا��ية ã| ãÏºالروا ذ@كر وأمّا
اu�ٔار جريان @أثر ã| علzا والطمأنينة ا�ستقرار خلق@أ�رض@,@أيى عن@نتيجة السؤال

علzا@/ ãÏºالروا وجعل

/@٤١ . ١١ ـ وُمرساها راها ÔV Eِا ßË»ِب فzا ارَكبوا وقاَل
سـ�ها وخّط ٕاجرائها Tّل ٕاّن ايى إ�فعال@, من اXفعول بصيغة للمكان ٕاÊºن
وبعنوانه ا� Ëºبا ويتحقّقان ن ØBي Yا ا Ø̂ ٕا وٕارسائها الثابت وتوقّفها استقرارها وTّل

وٕارادته@/ حgه وIت

:@ Ø ã~$الث من اXصدر أو اXكان أو الزمان بصيغة Fzف oXا بفتح القراءة و�Nوز
بنف«Îا@, جرياuا ٕا8 � وبقوته@, تعا8 وMوله ا� جانب من ٕاجرائها ٕا8 النظر فٕاّن

وهن@/ تعب� فٕانّه

فٕاّن :@� صفت� ليكونا الفاعل صيغة ع� الراء Ì»بك Ftقراء أيضاً Nوز و�
فٕاّن الرا@كب�@, من ا� Ëºبا قول ليكون ٕاركبوا@, ـ بكلمة متعلِّقة غ� ا�@, Ë»ب ـ @كلمة
ا�@وتوّجهه حركxم@Iت@نظر س�هم@ومنxي@خّط بأّن@برنا¶ إ�فادة@والتذّكر ٕا8 النظر
باdه ركوwم يكون وأن باdه يركبوا@ أن من وأحسن ألطف اXع) وهذا وٕارادتـه@,

التوصيف@/ قبل معلوماً يكون أن �زم الصفة أّن ٕا8 مضافاً تعا8@,

مؤّخر@/ مبتدأ راها ÔVو مقّدم@, خ; ا�@, Ë»ب ـ فكلمة

/@١٨٧ . ٧ ـ ã Øèر عنَد علُمها ا Ú̂ ٕا ُقل ُمرساها أيّاَن الّساَعة َعن َيسألونََک
من واXراد زمانّية@, ا Øuفٕا أيّان كلمة بقرينة إ�رساء@, من للزمان الصيغة هذه
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١٤٧ Ïºر

Eَا ٕانَّ َبغتًَة@, الّساَعُة أَتْتكُم ذا@ ٕا Øح� ـ الكرZة ا��يات ã| اXذكورة القيامة قيام الساعة@:
فzا@/ َريَب � والّساعُة الّساعُة@, تقوُم ويوَم الّساعة@, ِعلُم ِعنَدُه

ارسـائها زمان عن السؤال فٕاّن TعX وظهوره ا¡ّجة بقيام تفس�ها Nوز و�
ومعلومة بالذكر مسبوقة ا Øu@�ٔ عyا@, يسأل ف$ نف«Îا الساعة وأمّا Gم@, Vهول وهو

ã| سابقة FG تكن فلم الّس$م@, عليه ظهوره أو mالقا شخص R$ف وهذا عندهم@/
/@TصX ا� رسول زمان ã|و أ�ول الصدر ã| اXسلم� أذهان

غ� وهو لٔ$فراد@, فآناً آناً يتحقّق فٕانّه اXوت@: بزمان التفس� Nوز � وهكذا
اXبحوث والقيامة الساعة لقيام اXساوق العاّم اXوت يراد أن ٕاّ� عنه@, يسأل أن معقول

عyا@/

اXذكورة@/ اXستعملة اXوارد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

العزيز@: ا� ٕا8 اÇXنتسب إ�رساء دون ا£ّرد من ,@ ãÏºالروا ـ كلمة ذ@كر وأمّا
@فzا وألقينا ,@ ÒãÏºَروا فzا َجَعَل ـ@ مواردها ã| ¼JÍاً تعا8 ٕاليه بالنسـبة ´Í½فللت

/@ ÒãÏºَروا فzا ×Hوأل ,@ ÒãÏºَروا
واب Òكا� وِجفان اثيَل Ò]اريبو ÒT ِمن يشـاء ما لَُه َيْعَملوَن تعا8@: قوله وأمّا

/@١٣ . ٣٤ ـ راسياٍت وُقدوٍر

/@TعX لسلDن ا�ّن أعFل fن
فواعل فٕاّن فواِعل@: دون فاع$ت بصيغة الكرZة ا��ية هذه ã| اXاّدة ذ@كر وأمّا

فzا@/ Gا ÏÉمقت و� وللك*ة@, ا�موع Xنxي صيغة

الساعة@/ راجع ـ الزمان من قطعة fعناها الساعة@: @كلمة وأمّا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رشد ١٤٨

رشد@:

وَرِشد الصواب@/ ٕاصابة @والّض$ل@وهو ّ الغيى خ$ف وهو الص$ح الرشد@: ـ مصبا
ويتعّدي شاد@, الرَّ Ëº�ٕوا راشد@, فهو قتل@, باب من يرُشد وَرَشَد َتِعب@, باب من َرَشداً
وله@/ وعليه ء ãÏ¿ال ٕا8 ãæفأرشد واس-شدته َرشيداً@, جعله ترشيداً@: ورّشده باGمزة@/

لغة@/ والفتح النسب@, صحيح أيى َلِرشدٌة وهو

الطُُّرق@/ مَقاصد راِشد ÒXفا الطريق@, استقامة ع� يدّل واحد أصل رشد@: ـ مقا
وهو وِرشـدة@/ وَرَشداً ُرشداً أمره من ف$ن وأصاَب /@ ّ الغيى خ$ف َشد@: والرَّ شد والرُّ

َلِغّية@/ خ$ف َلِرشدة

ٕاليـه التـطريق هو إ�رشـاد أّن وإ�رشاد@: اGداية ب� الفرق ـ ١٧٢ الفروق
قال Fك اXكروه ٕا8 هداه ويقال@: ٕاليه@/ الوصول من ا¦كّن هيى واGداية له@/ والتبي�
ٕا8 د�لة فهو ÓDمستق كان فٕاذا الد�لة@, واÔGدي ,@oح Òا� ٕا�¼Íاط فاهُدوهم تعا8@:
والرشـيد لٕ$رشـاد@, القابل هو والراشد ا¤بوب@/ ٕا8 ٕاّ� أرشده يقال و� الصواب@,
عليه يبعث ا ØW نفسـه ã| ]ا صلح الّذيى الرشـيد@: يكون أن وNوز ذلک@, من مبالغة

الرشد@/ طريق من عليه دّل Xا القابل والراشد@: /@�òا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

سبق Fك ـ@ والص$ح �òا ٕا8 ا�هتداء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
دّل@/ @@ـ@ ã|

الفساد@/ ã| ا�Fuك وهو ,@ ّ الغيى ضّد شد الرُّ أّن Fك الض$لة@, ضّد فاGداية
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١٤٩ رشد

ا¡دث@, ع� يدّل شد ولكّن@الرُّ صيغ@اXصادر, من شاد والرَّ َشد والرَّ شد الرُّ ٕاّن Øj(يب الع� مكسور فَِعل أّن مع عليـه التحريک لد�لة وIّر@كه عروضه ع� َشد والرَّ
أ�لف@/ بوجود َشد الرَّ استمرار ع� يدّل والرشاد وأ�لوان@, أ�عراض من غالباً

ٕا� ِديى Òv شد@, الرُّ َسبيَل يََروا وٕاْن ,@ الَغيىِّ ِمَن شُد الرُّ Ò Ú�َتَب َقد :@ ã| Fكـ شد فالرُّ
ُعلِّمَت ا ØW ُتَعلّمِن َع�أن ُرشـَده@, oٕابراه آَتينا َوَلَقد ُرشداً@, ِمنه Ôrآَنس فٕان شد@, الرُّ

ُرشداً@/

الرشد@/ مفهوم مطلق اXوارد هذه ã| ف�اد

أمـِلُک � َشـداً@, َر هذا من قرَب ٔ�ِ َرَشداً@, أمرنا ِمن َلنا وَهئِّي :@ ã| Fك َشد والرَّ
َرَشداً@/ وا Iرَّ ولِئَک فاُ نأسلَم Ò Òf َرَشداً@, َو� اً ØÍÒÈ

هو@/ حيث من الثابت اXفهوم � العارض@, اXتحرك ا¡ادث الرشد ف�اد

شاد@/ الرَّ َسبيَل أهِدكُم ãæاتَِّبعو شاد@, الرَّ َسبيَل ٕاّ� أهِديكُم َوما :@ ã| Fك شاد والرَّ

أ@ك* مبالغة فيه اXع) وهذا ا�ستمرار@, ع� Gم واXتوّجه العارض شد الرُّ يراد
ا¡Çدث وجود وحقيقة أ�صيل الثابت اGدي ع� يدّل فهو أ�ّول وأمّا َشد@/ الرَّ من

وIّققه@/

والعروض ا¡دوث ع� د�لة أ�ّول ã9ف والرشيد@: الراشد صيغة نظ� وهذا
وا�ّتصاف@/ الثبوت ع� يدّل فعيل فٕاّن ,@ ãæالثا R$ف

wم@/ شد الرُّ يقوم الّذين أيى ـ اِشدون الّر ُهُم ولِئَک اُ

ـ شيد@ الرَّ Ôoل Ò¡ا نَت ٔ�َ ٕانََّک بَرشيد@, ِفرعوَن أمُر وما َرشيد@, َرجٌل ِمنكُم أليَس
فيه@/ ونفذت الصفة هذه فيه وثبتت بالرشد اتّصف ما أيى

اهتداء@/ ã|و ُرشد ذا ا��خر Nعل الّذيى هو رِشد@: ÔXوا
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رصد ١٥٠

ما اXذكورة ا��يات من لک فنوضح مواردها@, ã| الصيغ wذه التعب� لطف فظهر
قد /@٢٥٦ . ٢ @ـ@ الَغيىّ ِمَن شُد الرُّ Ò Ú�َتَب َقد يِن الدِّ ã| ٕا@كراَه � فنقول@: اXقصود@: به يتّضح
هو شد الرُّ فيكون الفساد@, ã| ا�Fuك هو ّ الغيى ٕاّن وقلنا ,@ ّ الغيى مقابل ã| شد الرُّ ُذ@كر
�òا ã| والورود ا�هتداء حقيقxا برنا¶ Vموعة هو فالدين الص$ح@, ã| ا�هتداء

والفساد@/ ØÌ¿ال ã| ا�Fuك هو الكفر أّن Fك والص$ح@,

/@٢ . ٧٢ ـ@ شـد@ ٕا�الرُّ Çِديى Òv َعَجباً ُقرآناً عنا ß Òd ٕانّا ـ يرجع اXع) هذا وٕا8
ذات ã| الّ$زم الرشـد وكـذلک شـد@/ الرُّ حـقيقة ٕا8 Çvديان القرآن وكذلک فالدين
ُرشداً م Ôyِم Ôrآَنْس فٕاْن ã| Fك اXتعال@, ا� جانب من التكليف لتوّجه اXوجب إ�نسان

/@٥١ . ٢١ ـ ُرشَده Òoٕابراه آَتينا َوَلَقد ,@٦ . ٤ ـ

يتحّصل الّذيى الطاريى العارض َشد الرَّ الثابت@: شد الرُّ مفهوم حقيقة مقابل ã|و
:@ ØÌ¿وال ØÍÉال قبال ã| اòارج ã|

/@١٠ . ٧٢ ـ َرَشداً م Ô Ûwَر م ß ßw أراَد رِضأم أ�َ ã| ْن Ò ß[ ريَد اُ ÞÌ Ò¾أ
/@٢١ . ٧٢ ـ َرَشداً َو� اً ØÍÒÈ َلكُم �أمِلُک ã Ùæ ٕا ُقل

/@١٤ . ٧٢ ـ َرَشداً وا رَّ ÒI ولِئَک فاُ نأسلََم Ò Òf
/@ الطاريى وجريانه الرشد طلب ف�اد

ـ ã| Fك ـ اXستمّر بالرشاد Ø;فيع وتبليغهم@: ُسل الرُّ هداية ã| نتيجة يذكر وٕاذا
/@٢٩ . ٤٠ ـ@ شاد@ الرَّ َسبيَل ٕاّ� أهِديكُم َوما

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رصد@:

عليه Jمل Øj َمسلكه@, ع� ء ãÏ¾ لِرقبِة الxيّؤ وهو واحد أصل رصد@: ـ مقا
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١٥١ رصد

ا¡ديث ã|و َمرصده@/ ع� جعلته كأ@نّک له هيّأته أيى كذا@, أرصدت يقال ما@@ُيشا@كله@/
له وأرصدت ترّقبُته@/ أيى أرُصده َرَصدته :@ Ø ãMالكسا وقال /@ Ú ã Òَع� لَديٍن اُرِصده أن ـ@@ٕاّ�
الفـعل@/ ْصد@: والرَّ يرصدون القـوم َصد@: والرَّ ْصد@/ الرَّ موقع والَمرصد@: أعددُت@/ أيى

الّذيى السبُع صيد@: والرَّ /@ هيى ت¿Ìب Øj إ�بل ¾Ìب ترصد ã1ّال إ�بل@: من صود والرَّ
ليِثب@/ يرُصد

قعدت قتل@: باب من َرْصداً وَرَصْدته أرصاد@/ وا�مع الطريق@, َصد@: الرَّ ـ مصبا
:@ ّ َصديى والرَّ وَخَدم@/ خادم مثل َرَصد ع� bع ا Ø[ور راصد@, والفاعل الطريق@, ع� له
أمواGم من شيئاً ليأخذ الناس ينتظر الطريق ع� يقعد الّذيى وهو َصد الرَّ ٕا8 نسبة
ا�رتـقاب بطريق أيى وبالُمرَتصـد@: وبالِمرصاد بالَمْرصد ف$ن وقعد وعدواناً@, ÓFظل
تفوته@/ و� أفعالک من ء ãÏ¾ عليه 9O ف$ مراقبک أيى بالِمرصاد@, وربّک وا�نتظار@/

َيْرُصدون القوم َصد: والرَّ ال-ّقب/ وال-ّصد: الراقب@له@/ ء: ãÏ¿لل الراصد ـ صحا
والَمْرصد@: أرصاد@/ قالوا ا Ø[ور وا�مع والواحد واXؤّنث اXذّكر فيه يستويى َرس Ò¡كا@
أ�رض ُرِصدت منه تقول ِرصاد@, وا�مع اXطر@, من فعة الدُّ ْصدة@: والرَّ َصد@/ الرَّ موضع
وا�Çمع َحباً@, من َرَصد wا يقال واXطر@, الكَ$ء من القليل َصد والرَّ َمرصودة@/ فهيى

أرصاد@/

رصاداً ـ@@ٕا له@وترّصد,@وأرصدته@له لل-ّقب@,@يقال@َرَصد ا�ستعداد َصد: الرَّ ـ مفر
يقال َصد والرَّ مهرب@/ و� ملجأ � أ@نّه تنبzاً َلباXرصاد@, ربّک وٕاّن ,@Eا حارَب Xن
لكن Lوه@, والِمرصاد الرصد@, موضع والَمرَصد الراصدين@/ وللجFعة الواحد, للراصد

كاَنتِمْرصاداً@/ Úsَجَه ٕانَّ تعا8@: قال بال-ّصد اختّص الّذيى للمكان يقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رصد ١٥٢

والتحقيق@:

اÇXع) وهـذا ء@, ãÏ¿ل وا�نتظار الxيّـؤ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بـال-ّقب اXاّدة Ì Ø»تف اXناسـبة@: وwذه ومقّدماته@/ أمر طريق ã| ال-ّقب من قريب

ذ@كرناه@/ ما أ�صل أّن ٕاّ� وأمثاGا@, وا�نتظار والطريق

ا¡رس@, الرعاية@, ال-ّقب@, ا¡سب@, ا¡فظ@, ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
اXهيمن@: اXواظبة@, ا�نتظار@,

إ�ضاعة@/ ويقابله والضبط الرعاية مطلق ا¡فظ أّن

لوازمه@/ ٕا8 والتوّجه ء ãÏ¿ال حدود حفظ وهو اY�ٕال نقيض والرعاية

ء@/ ãÏ¿لل اX$زمة ã| اXداومة هيى واXواظبة
عنه@/ والتفتيش التحقيق مع اXواظبة هيى واXراقبة

العق$ء@/ بذويى وOتّص مستمّر وحفظ مراقبة هو وا¡رس

ا�طِّ$ع@/ بقصد ء ãÏ¿ال ع� إ�¾Ìاف هو وا¡سب

بالتدب�@/ ء ãÏ¿ال ع� mالقا هو واXهيمن
النظر@/ اختيار أيى ص;اً@, وإ�بصار النظر ã| اXطاوعة هو وا�نتظار

مطلقاً@/ � والتفتيش ال-ّقب بقصد الرصد ماّدة ã| فا�نتظار

مواردها@/ ã| اXذكورة اXواّد من واحدة كّل راجع

َيسلُکِمن فٕانّه َرسوٍل ِمن ×ÏÉ َمنoرتَ ٕاّ� أحداً َغْيبه َع�× ُيظهُر Uَف الَغيِب Ô ßnعا
/@٢٧ . ٧٢ ـ َرَصدا َخلفه وِمن َيَديه Ö�َب

ٕا8 يرجع فٕاّنه@: ـ ã| والضم� مصدر@, َصد والرَّ النفوذ@/ مع الس� هو السلوك
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١٥٣ رصد

َرَصداً@/ سلوكاً التقدير أو ٔ�جله@, مفعوً� كونه بلحاظ الرصد ونصب ,@Tالغيب@nعاX ا�

ملک@, أو ٕانسان من برسالة يوظّف من كّل ويشمل أ�نبياء@, من أعّم والرسول

ã|و ا�ملة ã| الغيب ع� مطّلعاً يكون أن ي$زم الرسول فٕاّن الرسول@: استثناء وأمّا
وضعفاً@/ شّدة رسالته حدود

Iت واقـع رسـالته ã| الرسول أّن ٕا8 ٕاشارة له@: وترقّبه تعا8 سلوكه وأمّا
التاّمة@/ والسلطة واXواظبة الرقبة

/@١٤ . ٨٩ ـ@ رصاد@ ßXَلبا َربََّک ٕانَّ
وسـيلة ويكون لفعل به يسـتعان ما ع� تدّل وهيى آلة Ëºٕا صيغة الِمرصاد
مناسب Uصوص مكان ã| أ�غلب ã| يكون وال-ّصد مكاناً@, هذا يكون وقد لعمل@,

كمينگاه@/ بكلمة بالفارسيّة عنه Ø;ويع باXرصاد@, اXكان ذلک فيسّميى به@:

مـن العباد وTاسبته وتوّجهه ترقّبه عن عبارة باXرصاد@: تعا8 الرّب وكون
قال@: Fك طغوا@, ٕاذا فيأخذهم والعصيان@, الطاعة جهة

/@٢١ . ٧٨ ـ َمآباً Ò�ِللطاِغ ِمرصاداً كاَنت Ò Úsَجَه ٕانَّ
وظـلمهم عـتّوهم عـن والدفـاع وأخـذهم الطاغ� ازاة ÔV ã| wا فيسـتعان
أ�من وحفظ أ�خذ ã| اXأمورون اXوكّلون اX$ئكة wا اX-ّصدين ٕاّن Øj وٕافسادهم@/

عyم@/ والتجاوز ØÌ¿ال ودفع للمظلوم� والنظم

/@٥ . ٩ ـ تابوا فٕاْن َمْرَصد@, ُكلَّ م ÒG واقُعُدوا Íوُهم Ô½واح وُخُذوُهم
واقعدوا أيى كّل@, كلمة ليناسب رصاد@: ßXا دون مكان Ëºٕا وهو ْرصد ÒXبا التعب�
الكفر قلع جهة من التشديد وهذا ِمرصاداً@/ يكن n وٕان لل-ّصد قابل مكان كّل ã| Gم

علzم@/ ت Ø] قد ا¡ّجة فٕاّن الفساد@, وeع
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رّص ١٥٤

Çن Ò ßX رصاداً@ وٕا Ò�ؤمنـXا Ò�َب وَتفريقاً وكُفراً @ÍßÈاراً َمسـِجداً ذوا@ ÚHا والَّذيَن
/@١٠٧ . ٩ ـ Eا حاَرَب

راصـداً شـخص جعل وإ�رصاد الفاسـدة@, النيّات wذه اXسـجد ذوا ØHا أيى
� ا¢Çالف للمحارب وِمرصاداً َمرصداً اXسجد وجعل اXؤمن� مقابل ã| وم-ّصداً

ã}والبوا مفعول ÍÈاراً فٕاّن ٔ�جلها@, مفاعيل ا Øuٕا ع� الكلFت@: ã| والنصب ورسوله@/
عليه@/ معطوفة

ـ َرصـداً@ Îاباً@ ß¾ لَُه ْد ÒN َن Ðا� َيسَتمع ن Ò Òf ْمع ِللسَّ َمقاِعَد@ ِمyا@ َنقُعُد@ ُكنّا ا@ وأ@نّ
/@٩ .@@٧٢

$ٔÇXا ال«Êء@: من اXـراد أّن ريب و� TَءÊ»ال ْسـنا ÒX Xوأنّا قبلها ما ٕا8 راجعة
ُكّل ِمن أ�ع�ويُقَذفوَن Uٕٔا�الَم عوَن ـمَّ َيسَّ � الّصافّات@: ã| wا ح ØÍ¼ Fك أ�ع�@,

اòطف@/ راجع ـ جاِنب

َصـد والرَّ أ�ع�@/ $ٔXوا ãæالروحا nالعا من ّ الُعلويى النور Îاب@: Ù¿ال من ويراد
رصده@/ ã|و له م-ّصداً ¾Îاباً يشاهد أيى كَحَسن@, صفة صيغة

� Tدود@, وحّد أهل مرتبة ولكّل ومقامات@, مراتب ذات العلويّة nالعوا فٕاّن
كذلک@/ أيضاً Ø ãæÊ»ا� nالعا أّن Fك العالية@, ٕا8 النازلة اXرتبة من أحد يسبق

يقال ف$ اXؤاخذة موارد ã|و ضعيفة جهات ٕا8 بالنسبة يستعمل ال-ّصد ٕاّن Øj
ٔ�هلها@/ مرصاداً كانت ا�نّة ٕاّن أو اXتّق�@, ٕا8 بالنسبة لِباXرصاد تعا8 ا� ٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّص@:

تقول وتداخل@/ بقّوة ء ãÏ¿ال ٕا8 ء ãÏ¿ال انÊÉم ع� يدّل واحد أهل رّص@: ـ مقا
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١٥٥ رّص

من مشـتّق كأ نّه وهذا َمرصوص@, بنيان م Øu@كأ ـ بعض ٕا8 بعضه البنـيان رصصت
اòليل@: عن وحكيى الصّف@/ ã| القوم تراصَّ ويقال الباب@/ أصل صاص صاص@والرَّ الرَّ
أن ال-صـيص الباب ومن اXاء@/ ع� حول َمرصوصـة تكون ا¡جارة الَر¼Íاص@:

أيضاً@/ التوصيص وهو عيناها ٕاّ� يُري ف$ اXرأة تتنّقب

وتراّص بعض@/ ٕا8 بعضه ضممت قتل@: باب من َرّصاً البنيان رصصت ـ مصبا
َرصاصة@/ منه والقطعة بالفتح صاص والرَّ الصّف@/ ã| القوم

صه@: ÒÍ Ö¼وَر َمرصوص@وَرصيٌص@,@وَرّصَصه فهو َرّصاً, ه البنيان@َيرصُّ َرصَّ ـ لسا
ء ãÏ¿ال وَرصصُت /@ ُرصَّ فقد ØËÈُو اُحكم ما وكّل بعض@/ @بعضه@ٕا8 ØËÈعه@وbه@وgأح

وَتراصَّ والّص$ة@, القتال ã| تَصافّوا أيى وتراّصوا ببعض@/ بعَضه ألصقُت َرّصاً@: أُرّصه
اXعدنيّات@, من معروف صاص@: والرَّ صاص والرِّ َصْص والرَّ وت$َصقوا@/ تضامّوا القوم@:
بسكر تقوله والعامّة صاص@, الرِّ من أ@ك* صاص والرَّ أجزائه@, لتداخل ذلک من مشتّق

به@/ Øمُط� ُمَرّصص@: ء ãÏ¾و الراء@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕالصاق@أ�شياء@بعÎÉا@ببعض@بشّدة@وتداخل هو اXاّدة@: @هذه ã| أّن@أ�صل@الواحد
والرصع@: الرصف ماّدة وب� بيyا الفرق هو وهذا تاّم@/ وٕاحكام Wكن

وإ�لصاق@/ ØËÉال مطلق صف الرَّ فٕاّن

والتحلية@/ كالðي� ء ãÏ¿ب ّ ثانويى ء ãÏ¾ عقد والرصع

التكرار أّن Fك الشّدة@وإ�حكام@, ع� يدّل ماّدة@الرّص@: ã| فالتضعيف@والتشديد
حول ببعض بعÎÉا ا¡جارة ØËÉك ا�لتصاق@, امتداد ع� يدّل ¼ÍÖاص@: الرَّ حروف ã|
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رضع ١٥٦

اXاء@/ ع�

/@٤ . ٦١ ـ َمْرصوص ُبنياٌن م Ô Úu@َكأ َصّفاً@ َسبيلِه ã| ُيقاِتلوَن الَّذيَن ّب ÔJ Eُا ٕانَّ
اÇXبارزة موقعيّة جهة ã| الواحد كالصّف اXسـلم� ج}ة تكون أن �زم أيى
العناوين ا�خت$ف@وحذف بطرح والعمل@واXرتبة@والعنوان@, ا¡كم ã|@والنظم@والوحدة
@يكون@ارتباطهم Øj@,@رافاتLعن@التشّتت@وا� ا¢تلفة@وإ�عراض الشخصّية@وأ�غراض
أجـزاؤه ØËÉنXا ا¤كم كالبنيان الشّدة@, وكFل إ�حكام [ام ã| ادهم ØIوا والتصاقهم

واحداً@/ يص� Mيث ببعض بعÎÉا

اتّصال ã|و @واحد صفٍّ ã|@هم الّذين اXبارزين wؤ�ء تتعلّق ا Ø̂ ٕا تعا8 ا� fحبّة
مطلقاً@/ � كاملة@, واستقامة وحدة ã|و تاّم وانتظام

سبيل ã| � ا�@ولوجهه سبيل ã| والعمل السلوك اGدف@: يكون �زم@أن وأيضاً
َسبيِله@/ َعن ِبكُم َق فتفرَّ ُبَل السُّ تتَّبعوا َو� ـ@ والشيطان@ اGوي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رضع@:

باب من َرْضعاً وَرَضع Sد@, لغة ã| تعب@: باب من َرْضعاً Ø ã]الص َرِضع ـ مصبا
ثالثة@, لغة بفتحت�@: يرَضع وَرَضع wا@, يتكلّمون مكّة وأهل tامة@, ٔ�هل لغة ÍÈب@:
الفـّراء وقال أيضاً@, وُمرِضعة ُمرضع فهيى فارتضع@, اُمُّه وأرضَعتْه وَرضاعة@/ َرضاعاً
الوصف از ÒV قصد وٕان بغ�ها@, رضٌع Ôf بإ�رضاع الَوْصف حقيقَة قََصَد ٕان وbاعة@:
ُكّل َتذَهُل يوَم تعا8@: قوله وعليه سيكون@فباGاء@, أو كان @Dف إ�رضاع Tّل ا Øu@أ ]ع)
وِرضاعة, وراضعُته@ُمراَضعة@وِرضاعاً َمراضع@ومراضيع, ونساٌء @أرَضَعْت@/ ØFَع ُمرِضَعٍة
الثَِّنيّة الراضعة ويقال ,@ Ôéالل Fzعل يُ¿Ìب اللّتان الثَِّنيّتاِن والراِضعتان /@ َرضيعيى وهو
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١٥٧ رضع

َمقادمه@/ من سقطت سّن كّل الراضعة زيد@: أبو قال الرواضع@/ وا�مع سقطت@, ٕاذا

َرِضع تقول ,@ الثديى أو الÍÉع من éالل ¾Ìب وهو واحد أصل رضع ـ مقا
َحْلبه@/ صوُت يُسَمع لئّ$ ٕابلَه َيرضع لؤمه من وكأّن راِضع@, oلَئ ويقال يرَضع@/ اXولود
ُمرِضعة@/ قلت الولَد بٕارضاعها ا Òxْوَصف فٕان ُترِضُعه, ولٌد Gا كان امرأة@ُمرضع@ٕاذا ويقال

وَرضاعة@, وَرضاعاً كَخِنق@, وَرِضعاً َرْضعاً وارتضعه َ الثديى Û ã]الص َرَضع ـ أسا
َمراِضع@, وهّن وُمرِضعة@, ُمرضع وهيى اُمُّه@, وأرَضَعتْه ع@, ُرضَّ وِصبياٌن راِضع@, Ø ã]وَص
ولده@: واس-ضع ,@uِّالظ ٕا8 دفعه وَلده@: وراَضع وتراضعنا@, وراَضعتُه ,@ َرضيعيى وهو
oولئـ الّلـؤم@, َرضيع وف$ن ويذمّها الدنيا َيْرضع ف$ن ا£از@: ومن ٕارضاعه@/ طلب

راضع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مقامها@/ ã| من أو اُ�ّم ثديى من éّالل ¾Ìب هو اXاّدة ã| أ�صل أّن

/@٢ . ٢٢ ـ أرَضَعْت ØFَع ُمْرِضَعٍة ُكلُّ َتذَهُل ا Òuترو يَوَم
Tّبة@, وأعظم ع$قة أشدِّ آيُة وإ�رضاع بدهشة@/ أمر عن اò$ء هو الذهول
عنه تذهل فهيى هذا ومع للمرتضع@, نف«Îا وتفديى بدuا جزء من ُترضع اXرضعة فٕاّن

القيامة@/ ã|
.@@٢ ـ الرضاعة Úr يُ أن أراَد ْن Ò ßX Ö�كاِمَل Ö�َحْوَل أو�َدهّن يُرِضعَن والواِلداُت

/@٢٣٣

Uتلف من éّالل بغ� يتغّذي أن ومزاجه بدنه ã| اقتضاء � الطفل أّن مyا يعلم
الطفل@/ مزاج لصّحة حافظ طبيعيى أمر ٕا8 ٕارشاد وهذا أ�طعمة@,

وأصـل التكـليف@, هـذا بـقبول مـوظّفة الوالدة أّن ع� الكرZة ا��ية وتدّل
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رضع ١٥٨

عموم يستث) أن ٕاّ� عليه@, متوقّفة الولد حياة ٕادامة فٕاّن Gا@, واجب نفسه ã| إ�رضاع
Uصوصة@/ موارد ã| ثانويّة وجهات بعناوين ا¡كم

مال من أو Ø ã8الو من أو الوالد من أجرة تطلب أن Gا اXرضعة الوالدة أّن Fك@
جـواز يوجب � هذا ولكّن هذا@, عملها حّق تأدية Nب وحينئٍذ شاءت@, ٕاذا الولد

مطلقاً@/ للولد إ�رضاع ترك

َلـه َوَع�اXولود اُ�ّم@: حّق ã| أ�ب ع� ما Jاسـب أن Zكن أ�جرة ومن
َو� بَوَلدها والدة ُتضارَّ � ُوسَعها ٕاّ� نَفٌس ُتكلَّف ـْعروف� ÒXبا نَّ Ôtوِكسو ِرزُقهنَّ

ذلک@/ مثُل َوَع�الوارِث بولِده لَُه مولوٌد
وهذا واXعادلة@, باXقابلة فzا ح ØÍ½وي اXذكورة@, ا��ية متّممة ا�ملة هذه فٕاّن

Gا@/ والكسوة الرزق وإعطاء له اXولود وجود صورة ã|
َلُكـم أرَضْعَن فٕان َلهّن Ö Òa َيَضـْعَن Øح� ّن Öz َعلَ فأنِفقوا أ�حـكام@: هذه ويؤيّد
.@@٦٥ ـ اُخريى لَُه ضُع Ô#فس ÔkÌ Òºَتعا وٕان عروٍف Ò[ َبيَنكُم وائتِمروا اُجوَرهنَّ فآتوهنَّ

/@٦

وهيى الّزوج@, ع� نفقـة و� كسـوة Gا@ ليست aلها وضع بعد اXطلّقـة فٕاّن
مـقابل ã| اُجـرة تطلب أن Gا Nوز وحينئٍذ@ ,@ تُضارَّ n ٕاذا الولد إرضاع ع� موظّفة

/@ اُجوَرُهنَّ ـ@@فآتوُهنَّ ٕارضاعها

الواجـد ع� أ�حكاميّة والتبليغات الدينـيّة التعلDت وجـوب ã| Fك وهذا@
وجـزاء أجر فهذا معاشه@, يؤمّن ما اXال بيت من يطالب أن له هذا ومع ب¿Ìائطه@,

اصط$حّية@/ أجرة يكن n وٕان وفّعالّيته@, لعمله

ٕاذا لولده@, اXرضعـة تعي� ã| Uتار فهو الوالد@: وأمّا الوالدة@, اُ�ّم وظيفة هذا
إ�رضاع@/ ã| مyا ا�متناع شاهد ٕاذا له واجبة ووظيفٌة اُ�ّم@, جانب من تساهً$ رأي
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١٥٩ ÏÈر

ٕاذا َعـَليكُم ُجـناَح Uَف أو�َد@كُم ِضعوا Ò#َتس أن Ôkأرد وٕان ِفصاً�@/// أرادا فٕان
/@٢٣٣ . ٢ ـ ْعروف ÒXبا Ôrآتي ما Ôrَسلَّم

/@١٢ . ٢٨ ـ َقبُل ِمن الَمراِضَع َعلَيْه منا َوَحرَّ

اُّمه@, éل غ� اُخر ألبان ¾Ìب من Wنوعاً التقاطه قبل من Ïºمو جعلنا أيى
/@ أ�ثديى bيع فيشمل اXكان@, Ëºٕا بصيغة َمرضع bع واXراضع

ِمـَن وأخـواُتُكـم أرَضْعَنـكُم ãçUّال هاُتكُم مَّ واُ هاتـُكم@/// مَّ اُ َعَلْيكُم َمْت ُحرِّ
/@٢٣ . ٤ ـ ضاَعة الرَّ

وØXا الرضاعة@, من اXرتضع وأخوات اXرضعة hرI الكرZة ا��ية ã| ح ØÍ½Xا
النسب@, كلُحمة مة Ô¡ الرضاَع ٕاّن ورد@: Fك بالرضاع طبيعيّاً والقرابة ا�رتباط هذا @كان
الطـبقة ã|و مـyا اُ�و8 الطـبقة ã| ا¡رمَة Ì¿تن رضاعاً واُ�خت اُ�ّم ã| فا¡رمة
ٕاثباtا ٕا8 فيحتاج غ�ها وأمّا ٕاشكال@, ب$ عرفاً أ�قارب من معدودة وهؤ�ء الثانية,

بأ�صل@/ فين9 وٕاّ� قاطع@, بدليل

Jرم ما الرضاع من ِرم ÒJو النََّسب@/ من ِرم ÒJ ما ضاع الرِّ من ِرم ÒJ ورد@: وقد
مـن الكرZة ا��ية ã| به ح ØÍ¼ ما فيثبت ,@ ّ معنويى متواتر اXضمون وهذا القرابة@/ من
Ì¿فين اُ�خت@, وبنات أ�خ وبنات واòا�ت ت ØFوالع وأ�خوات والبنات اُ�مّهات
راجـع ـ أيـضاً الثـالثة الطبقة ويشمل Ì¿الن مفهوم فيتّسع أيضاً@, ت ØFالع ã| ا¡رمَة

الفقهّية@/ الكتب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@ÏÈر
ورضيُت مثُله@, وارتَضْيته@: اخ-ته@, ِرضاً@: به ورضيُت َء ãÏ¿ال رضيُت ـ مصبا
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ÏÈر ١٦٠

قيس لغة وضّمها الراء@, Ì»بك ضوان والرِّ ا¡جاز@, ٔ�هل لغة عليه@: ورضيُت زيد عن
الفقهاء وقول َمرُضّو@/ من أ@ك* ØãÏÈَمر ٌء ãÏ¾و خط@, السُّ خ$ف وهو الرضا ]ع) :@o]و
ٕارضاًء@, وأرضيته عليه@/ لد�لته رضاً إ�ذن جعلوا ٕاذuا@, ع� أيى رضاها@: ع� ت¿Îد

/@ Ó(ومع وزناً وِوفاقاً مُوافَقًة وافقته مثل وِرضاًء ُمراضاًة وراضيته

,@ ÓÏÈِر ÏÈَير ãÏÈَر تقول@: خط@, السُّ خ$ف ع� يدّل أصل@واحد :@ÏÈر ـ مقا
قال ضوان@/ الرِّ منه يقال ٔ�@نّه الواو أصله ٕاّن ويقال عنه@, ØãÏÈَمر ومفعوله راٍض@, وهو

جبل@/ :@ وَرضويى فرضوته@/ ف$ن ãæراضا عبيد@: أبو

,@ ّ الَمْرِضيى :@ ÛãÏßÈ والرَّ , ÓÏÈِر@ÏÒÈَير @ف$ن ÒãÏßÈَر الليث@: قال ـ ٦٤ . ١٢ الxذيب
Wدود@, فهو وُمراضاة رضاًء راضيته مصدر ضا الرِّ جعلت وٕاذا قلت مقصور@/ ضا والرِّ
اXطـيع@, ØãÏÈ الرَّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن مقصـور@/ فهو ÏÒÈير ãÏßÈَر مصدر جعلته وٕاذا
وتكب�Yا يّا@, Û*ال بوزن ُرَضيّا النساء@: أÊºء ومن الضامن@/ ØãÏÈ والرَّ ا¤ّب@, ØãÏÈ والرَّ
Ì»بك ضوان الرِّ قرأوا كلّهم والقّراء مصـدران@/ والرضوان والَمْرضاة وَثْروي@/ َرْضوي
ومن ,@ ØãÏÈمر ف$ن ويقال لغتان@/ وYا ُرضوان قال ٕانّه Ë¼عا عن رويى ما ٕاّ� الراء@,

أعلم@/ وا� الواو@, بنات من ٔ�@نّه َمرضّو@, يقول من العرب

يكره � أن ا� عن العبد وِرضا وَمرضّو@, ØãÏÈَمر فهو ِرضاً@, ÏÒÈير ãÏßÈَر ـ مفر
Çuيه عن ومنxياً ٔ�مره مؤ[راً يراه أن هو العبد عن ا� ورضا قضاؤه@/ به Nريى ما
رضا الرضا أعظم كان ا ØXو الكث�@, الرضا ضوان@: والرِّ عنه@/ وَرُضوا اEعyم ãÏÈَر ـ@@
,@Eا رضواِن ابتغاء ـ تعا8 ا� من كان ]ا القرآن ã| الرضوان لفظ ُخّص تعا8@: ا�

وِرضوان@/ منه برaة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٦١ ÏÈر

والتحقيق@:

ويواجـهه@/ عليه Nريى ]ا اXيل موافقة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا�ختيار@: وال«Ìور وإ�ذن والطاعة وا¡ّب الوفاق ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق

مقابل ã| اXوافقة مطلق فهو � أم اXيل مطابق يكون أن من أعّم هو الوفاق أّن
اò$ف@/

/@� أم ٔ�مر موافقاً كان سواء البغض مقابل ã| شديد وداد وا¡ّب

/@� أم Xيله مطابقاً كان سواء العصيان مقابل ã| والطاعة

اXوافقة@/ بقيد اطّ$ع وإ�ذن

فرح@/ حصول مطلق وال«Ìور

اُخر@/ أمور ع� تفضيله مع أمر انتخاب هو وا�ختيار

ما َرُضوا ـ ã| Fك حرف واسطة ب$ باXفعول متعلّقاً يستعمل قد الرضا ٕاّن Øj
ـ َترضاه صا¡اً وأنأعمَل ا@, Òuتَرضو وَمسا@كن َترضاها@, ِقبلًة َفلنَُوّلينََّک ,@Eُا آتاُهم

اXورد@/ هذا ã| الرضا Iقّق مطلق ف�اد

Ôrَرِضـي نَُّكـم ٕا نـيا@, الدُّ ياة Ò¡با Ôrأَرِضي ـ@ ã| Fك الباء بواسطة يسـتعمل وقد
ع� ويدّل التأ@كيد@, مyا فيستفاد ـ واِلف Òò ا َمَع َيكونوا بأن َرُضوا ٍة@, َمرَّ َل أوَّ بالُقعود

والتعّلق@/ ا¦ايل شّدة

Eُا ÒãÏÈَر َلَقد َعنه@, وَرُضوا م Ôyَع Eُا ÒãÏßÈَر ـ ã| Fك عن Mرف يستعمل وقد
وآثـاره أعFله bيع عن الرضا ع� فيدّل ـ الzوُد َعنَک ×ÏÈتَْر ولَن اXؤِمن�@, َعِن

Uصوص@/ متعلَّق دون من اXطلقة

www.attaweel.com



ÏÈر ١٦٢

اُعُطوا فٕاذا ,@ ×ÏÈ Ò#َف ربَُّک ُيْعِطيَک ـ ã| Fك ء ãÏ¿ب تعلّق دون من يستعمل وقد
ÇIقّق مطلق ع� فيدّل ـ@ @ ×ÏÈيَر وَلسوَف أ�ع�× ربِّـه وجِه ابتغاَء ٕاّ� َرضوا@, ِمyا

اXتعلَّق@/ جهة من خصوصيّة دون من ضا الرِّ

ã| Fك شـديد وتوافق كث� ÏÈر ع� فتدّل ِفع$ن@: ع� اXصدر صيغة وع�وأمّا ـ ِرضوانَه َبَع oتَّ َمن ,@ Ô�أ@ك Eا ِمَن وِرضواٌن وِرضواناً@, Eِا ِمَن Uًَفْض ـ@@َيْبَتغوَن
اXتعال@/ ا� ٕا8 ينسب Dف يستعمل هذا

الرضـا ع� ويدّل التـاء@, ¡قـه قد مَفعل ع� ّ ميميى fصـدر الَمرضاة@: وأمّا
الرضا@, استدامة أيى أزواِجکـ َمْرضاَت َتبتغيى ,@Eا َمْرضاِت ابتغاَء ـ ã| Fك hستدXا

خر@/ وا�� أ�ّول ã| الزيادة جهة من وهذا

/@٢١ . ٦٩ ـ عالية َجنٍَّة ã| راِضيٍة ِعيشٍة ã| َفهَو تعا8@: قوله وأمّا

العيش فيكون ÇMاله@, وموافقاً ومطابقاً عليه منطبقاً يكون بأن العيش وِرضا
يدّل � فٕانّه العيش@, عن راضياً الشخص كون من وأبلغ أوكد وهذا عليه@, هو ما ع�

ا�نطباق@/ وكFل اXوافقة [ام ع�

/@٦ . ١٩ ـ اً َرِضيّ َربِّ وoجَعلُْه تعا8@: قوله وأمّا

ã| ويكون قلبه@, ã| وراسخة ثابتة الصفة هذه تكون Mيث بالرضا متّصفاً أيى
راضياً اG�ٕيّة والتكاليف والباطنيّة الظاهريّة وا�بت$ءات وا¡وادث التقديرات مقابل

وموافقاً@/

ãÏÈوالرا اXعرفة@, نور شعاع والرضا ـ ٨٩ باب ال¿Ìيعة مصباح ã| ما ولنعم
عليه@الّس$م: وعن@الباقر @العبودّية@/ ãæمَعا تمع@فيه ÒN@Ëºضا  ٕا يع@اختياره@,@والرِّ Òb عن فاٍن
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١٦٣ رطب

الرضا@/ ُسنّة من خارجان وYا كفر وباXفقود ¾Ìك باXوجود القلب تعلّق

ـ ضوكُم@ Ô2ِلـ لكُم Eِبا ِلفـوَن Ö ÒJ ـ@ راضياً@ شـخص جعل فهو إ�رضاء@: وأمّا
/@٩@@.@@٦٢

×ÏÉرتoَمن ٕاّ� ـ ورغبًة طوعاً الرضا أيى الرضا@, اختيار فهو ا�رتضاء@: وأمّا
عنه@/ ÏÈوير Oتاره من أيى ـ ×ÏÉ نoرتَ Ò ßX ٕاّ� َيشَفعوَن َو� َرسوٍل@, ِمن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رطب@:

طيب@/ والرَّ طب الرَّ ذلک من الُيْبس@/ خ$ف ع� يدّل واحد أصل رطب@: ـ مقا
القـوَم ورّطـبُت ٕارطاباً@/ النخُل أرَطَب ويقال معروف@/ َطب والرُّ /@ الَمْرعيى ْطب@: والرُّ
َرطْـباً أرطُبُه الفرَس َرَطْبُت تقول النبت@, من طاب والرِّ ُرطَباً@/ م Òxأطعم ٕاذا ترطيباً@,
وحكي ناعم@/ أيى َرطيب وريش َرطباً@/ مادام خاّصة للَقصب Ëºٕا ْطبة@: والرَّ وُرطوباً@/
أو خطأ من عنده كان ]ا تكلّم ٕاذا يرَطب عنده ]ا الّرجل َرِطب زيد@: ãèأ عن ناس

صواب@/

أيـضاً@: ْطب والرَّ ا�Çاّف@/ اليـابس خ$ف وهو نََدي@, ُرطوبة@: َرُطَب ـ مصبا
القْضبة طبة@: والرَّ ليّناً@/ رخصاً أو مُبتّ$ً كاَن ٕاذا وَرطيب َرطب ء ãÏ¾و الّرخص@/ ء ãÏ¿ال
يقول وبعÎÉم الربيع@/ بُقول من ÍÉأ�خ الَمْرعي طب والرُّ ِرطاب@/ وا�مع خاّصة@,
نـبات ذات صارت ٕارطاباً@: أ�رُض وأرَطَبت الكٔ$@/ من الَغّض وهو $òا طبة@: الرُّ
أن قـبل ونضـج أدرك ٕاذا النّخل \ر َطب@: والرُّ فيه@/ صاروا القـوم@: وأرطَب رطب@,
فـzا بـدا ٕاذا ٕارطـاباً@: الب«Ìُة وأرطَبت أرطاب@/ وا�مع ُرَطَبـة@, والواحدة َيَتَتـّمر@,

ال-طيب@/
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وُخّص كتابمب�@/ ã| يابسٕاّ� و� و�@َرطٍب ـ اليابس خ$ف طب: الرَّ ـ مفر
وَرطَّْبُته@: الفرس وَرطبت وأج)× َر Ò]أ Lو النَّخل وأرطَب ا¦ر@/ من طب بالرَّ َطب الرُّ
من له حنَّ ]ا تكلّم ٕاذا َرطَباً@: الرجل وَرِطب أ@كله@/ الفرس@: فرطب طب@, الرَّ أطعمته

الناعم@/ عن عبارة طيب والرَّ الفرس@/ برطب تشبzاً وَصواب@, خطأ

من النضيج وهو ُرَطبة@, الواحدة َطب@, الرُّ الليث@: قال ـ ٣٣٩ . ١٣ الxذيب
ُمرِطبون@/ فهم Kُلهم@, أرَطَب القوُم@: وأرَطَب النخلُة@, أرَطَبت وقد ٕا\اره@/ قبل Ì»ُالب
النـاعم@, ِطب@: والرَّ بـاXاء@, اÇXبتّل ِطب@: والرَّ َطب@/ الرُّ م Ôxأطـعم أيى القـوَم وَرطبُت
انّـه وَرخاوtّن@: النسـاء ل� فيه الّذيى للغ$م ويقال ناعمة@/ َرخصة َرطبة@: وجارية

َرطب@/ bع وهو َرطب@, عود كّل طب والرُّ لَرطب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع الل� أيى وا�فاف@, اليبس Oالف ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والنـعومة والبـلّة والّرخـاوة اللِّـ� مـواّد وبـ� بـيyا الفارق هو وهذا معاً@/ النُّدّوة

والّرخص@/

واòشونة@/ الصلب مقابل ã| الل� فٕاّن

والضيق@/ الشّدة مقابل ã| والرخاوة

ا�فاف@/ مقابل ã| والبلّة

البؤس@/ مقابل ã| والنعومة

الغ$@/ مقابل ã| والرخص

كّل اسـتعGFا ويتشابه ٕاbاً�@, اللينة مفهوم مطلق ã| مش-كة الكلFت وهذه
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الرخو@/ راجع ـ ذ@كرناه ما بيyا والفارق خر@, با�� مyا

,@ الكَ$ٔ وكذلک /@ ّ ونَديى Øل� فٕانّه ا¦ـر من َطب الرُّ اXفهـوم@: هذا مصاديق ومن
يشاwها@/ وما الرطب والعود والقضبة

والرخاوة@, اللينة حالة جهة من فهو وصواب@: خطأ من حّن ]Çا التكلّم وأمّا
وتقيّداً@/ وجفافاً شّدة تكلّمه ã|و نفسه من يظهر � بأن

/@ ا�نðاعيى ا�شتقاق fن الرطب@: ٕاطعام ]ع) وال-طيب إ�رطاب وأمّا

/@٢٥ . ١٩ ـ اً َجنيّ ُرَطباً َعلَيِْک ُتساِقْط النَّخلَِة ْذِع ß ßP ٕالَيِک يى وُهزِّ
أنسب وهو وأل� وأح� أطيب َطب الرُّ ٕاّن ـ فأّوً� ا¦ر@: دون طب بالرُّ التعب�
ٕانه حقّه ã| Jتمل ف$ ورطباً نديّاً كان ٕاذا ٕانّه ـ وثانياً وضَعْت@/ Xرأة طعاماً يكون بأن

وفصله@/ موdه انقضاء بعد ØDس و� وجّف@, يبس وقد النخلة ع� قبل من @كان

/@٥٩ . ٦ ـ ُمب� ِكتاٍب ã| ٕاّ� ياِبٍس َو� َرطٍب َو�
وbاد@, وحيوان نبات من اXاّديّة اXوجودات مراتب bيع يشمل التعب� هذا
رطب ومyا كأصوGا@, يابس مyا والنبات اليابس@, مصاديق من كلّها ا�Fدات فٕاّن

كالعظام@/ مyا فاليابس وا¡يوان@, إ�نسان وكذلک اللّينة@, والفروع @كالقضب

وِعنَده بقوله@: ا��ية صدر ã| ٕاليه فأشار وا¤سوس@: اXاّدة وراء ما nعا وأمّا
الظاهر@/ ا¡ّس عن غاب ما اXراد فٕاّن الَغيب@, Ô³َمفا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رعب@:

فيقال أيضاً@, وباGمزة بنفسه ويتعّدي خفت@/ نفع@: باب من َرْعباً َرَعبُت ـ مصبا
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مٔ$ته@/ أ�ناَء@: ورَعبت لٕ$تباع@/ الع� ØËÉوت عب@, الرُّ Ëº�ٕوا وأرعبته@/ رَعبته

ـ وا��خـر الَمـلء@/ ـ ãæوالثا اòوف@/ ـ أحدها ث$ثـة@, اُصول رعب@: ـ مقا
ْعب الرَّ ٕاّن ويقال عب@, الرُّ Ëº�ٕوا َرْعباً@/ َرَعبْته اòوف@, وهو ْعب الرَّ ـ فأ�ّول القطع@/
وَرّعاب@/ راِعب وفاعله ُيفزعونه@, أيى بك$م حر السِّ ذا َيْرعبون م Øu@أ يزعمون ُرقية
مـٔ$ته@/ ٕاذا ا¡Çوض ورَعـْبُت ,@ الواديى مٔ$ ٕاذا راِعب َسيٌل قوGم ـ ا��خر وأ�صل

ُرعبوبة@/ نام السِّ من للقِطعة ويقال ُمَرعَّب@, اXقّطع@: ء ãÏ¿لل قوGم ـ والثالث

أيى ُرغـباً@, � ُرعباً ذلک وفعل ُرعباً@, رَعبتُه وقد مرعوب@, هو رعب@: ـ أسا
ا¡Çرب ã|و ِتـلعابة السـلم ã| هو وتقول َفروقـة@/ ِترعاَبة@: ورجل َرغبة@/ � خوفاً
َيرعب راِعب@: سيل ا£از@: ومن /@Tنةd Xطويلة تاّرة َشطبة ُرعبوبة@: وامرأة ِترعابة@,
العـ� َرعـيب ورجـل مٔ$ته@/ ا¡وض رعبت ومنه ,@ الواديى وملئه وسـعته بك*ته

منه@/ فزع ٕاّ� شيئاً Í½يُب ما َجبان الع�@: وَمرعوب

َرِعب@/ وهو ُرْعباً فرَعب رَعبته اòـوف@/ امت$ء من ا�نقطاع عب@: الرُّ ـ مفر
القطع وباعتبار مٔ$ته@/ ا¡وَض رعبُت قيل منه ا�مت$ء ولتصّور الَفروق@/ عابة@: Ù-وال

قطعته@/ نام السَّ رَعبت قيل

و� أفزَعه@/ وُرُعباً@: ُرْعباً َيرَعبُه رَعبه واòوف@/ الَفَزع ُعب@: والرُّ عب الرُّ ـ لسا

أيى وُمرتِعب ُمَرّعب فهو وارَتعب@, ُرعباً فرَعب وَترعاباً@, ترعيباً ورّعبَه أرعبه@/ تَقل
َفِزٌع@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| سبق وقد القلب@/ ع� اòوف استي$ء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أ�من@/ يقابل وهو مظنون@, أو مشكوك ÍÈر توقّع اòوف أّن اòوف@: ماّدة
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اòوف@/ ذلک استمرار هو والرهب

ا�ضطراب@/ يوجب Mيث مفاجأة حصوله هو والفزع

إ�نس@/ يقابل ما والوحشة

بالكلِّّية@/ أ�من يسلب القلب ع� خوف استي$ء حالة هو عب@: والرُّ

ي$زم ء ãÏ¾ ع� ا�ستي$ء فٕاّن fن@لوازم@أ�صل@, ا�مت$ء@والقطع@: oمفاه وأمّا
اُخر@/ أشياء عن انقطاع له Jصل Mيث اÔXستو8 من امت$ءه

وبرنا¶ وس� عمل من عليه كان ØFع منقطع فهو عب@: الرُّ حالة له حصلت fن
ومقصد@/ غرض وIصيل أمر ã|

ا�سـتي$ء عنوان ÇIقّق مورد ã| اXاّدة ٕاط$ق هو الفصيح@: ا�ستعFل ولكّن
أو ا�مت$ء مطلق موارد ã| استعGFا وأمّا اُ�خر@/ ا�وانب عن ينقطع Ø1ح والسلطة

أ�صل@/ وخ$ف فصيح فغ� القطع@:

/@١٥١ . ٣ ـ عَب الرُّ َكَفروا الَّذيَن قلوب ã| ãHَسُنل
/@٢ . ٥٩ ـ عَب الرُّ قلوwم ã| َوَقَذَف

/@١٨ . ١٨ ـ ُرْعباً م Ôyِم ِلئَت Ô ÒXو
الكـهف@: أصحاب ع� اّطلعَت ولو قلوwم@/ ع� مستولياً اòوف جعلنا أيى

ã8يسـتو اÇòوف ٕاّن ÇMيث ُرعباً@, رؤيxم من بدنک وbيع أعضائک قاطبة لُملَئْت
علzا@/

والفـزع والرهبة اòوف دون الكرZة@, ا��يات تلک ã| wا التعب� لطف فظهر
يشاwها@/ وما والوحشة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رعد@:

وأرعـد الرعد@, مyا �َح ورُعوداً@: قتل باب من رْعداً ال«Êُء رعَدت ـ مصبا
مثله@, ٕارعاداً@: وأرَعَد ,@ ØÌ¿بال توّعد رعداً@: زيد ورعد الرعد@, أصاwم ٕارعاداً@: القوُم

منه@/ Ëºٕا عدة@: والرِّ اضطرب@, وارتعد@: يرعد ورعد

فقد اضطرب ء ãÏ¾ وكّل واضطراب@, حركة ع� يدل واحد أصل رعد@: ـ مقا
ومن الفزع@/ عند الرجل فرائص واُرِعدت بان@/ Òا� عديد@: والرِّ عِديدة@, الرِّ ومنه ارتعد@,
ء@, وا£يى والذهاب ا¡ركة والَمْصع@: حاب@, السَّ يَسوق مَلَک مَْصع وهو عد@, الرَّ الباب
أوعـد ٕاذا وَبـَرق@: الرجل وَرَعد وَبرَقت@, ال«Êء َرَعدت فيقال الرعد ã| ف ØÍ½يت Øj
الك$م يُك* للّذيى الراعدة@, Iت َصلَف ـ أمثاGم ã|و وأبَرق@/ أرَعد وأجازوا وtّدد@,
ورأيـنا ْعد الرَّ dعنا ٕاذا وأبَرْقنا@: أرَعْدنا ويقال ل@/ Ò ÚAال قلّة لَف والصَّ عنده@, خ� و�

ق@/ Ö Ò;ال

الرجل@: ã8 ورعد َترعد@, ال«Êء رعَدت معروف@, ْعد@: والرَّ ـ ٢٤٩ . ٢ ا�مهرة
dعنا ٕاذا وأبرقنا أرعدنا ويقال tّدده@, ٕاذا وت;ق@: ã8 ُعد Ò-ل ٕانّک ويقال ,@ ãæّددt ٕاذا
وأبرق الرجل وأرَعد وأبرقت ال«Êء أرعدت الكوفّيون@: وأجاز ال;ق@/ ورأينا الرعد

ã1الّـ اÇXرأة عـديدة@: والرِّ ا�Çبان@, عديد@: والرِّ الك$م@/ كث� َرّعاد ورجل tـّدد@/ ٕاذا
فرائصه واُرِعدت عدة@, الرِّ أخذته ٕاذا ٕارعاداً الرجل واُرِعَد نعمة@/ من ¡مها ي-جرج

الفزع@/ عند
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ُحب@, السُّ اصطكاك من ا¡ادث الصوت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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وأرَعـَدْت ال«Êء رعَدِت ã| Fك حقيقة ا�نðاعيى با�شـتقاق الفعل مyا ويسـتعمل
واُرِعَدْت استعارًة@, tّدد@, ٕاذا وأبرَق الرجُل أرعَد ã| Fك Vازاً أو وأرَعْدنا@, والراِعدة

والxديد@/ وإ�رعاد الرعد أصابه أيى وارتعدت فرائُصه

ومن ,@ ّ Vازيى مع) هو بل أ�صل@, من باط$قه فليس ا�ضطراب@: مفهوم وأمّا
والxديد@/ إ�رعاد آثار من أو الّرعد@, ٕاصابة لوازم

يكـون أن يلزم مyا كّ$ً فٕاّن والðيّن@: éوا� الك$م ك*ة ـ oمفاه وكذلک
مطلقاً@/ � وا�رتعاد إ�رعاد بقيد مقيّداً

ـُحب السُّ من قطعتـ� احتـكاك أثر ã| Jصـل ا Ø̂ ٕا فٕانّه الرعـد@: حقيقة وأمّا
أ�رض هـواء مع السحاب من كبـ�ة ضخيمة قطعـة باصطكاك أو ,@Fواصطكا@كه
السحاب Vتمع وخرقه السحاب من برد ما بتمزيق أو Uتلفت�@, جهت� ã| ويس�ان

غ�ه@/ أو مطر بصورة أ�رض ٕا8 يAل Ø1ح

ã| الشديدة وا¡Çركة ا¡رارة تُولَد وقّوة@: بشّدة والقلع ا¡ّک ذلک حصل وٕاذا
ال;ق@/ فيحصل ا£اور@, واGواء السحاب من أ�جزاء

وYا والدافعة@, ا�اذبة القّوتـ� أثر ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا :@ الطبيعيى ا�حتكاك ٕاّن Øj
ا¡رارة@, أثر ã| توجد ا Ø̂ ٕا القّوة وهذه ,@Tالك-يستهX الكهرباء قّوة Iقّق @أثر ã|@ص$نJ

ا¡ركة@/ أثر ã| تتحقّق ا Ø̂ ٕا وا¡رارة

ا¡رارة Fzف فيتحقّق wا@: ا¤يط هواؤها وكذلک متحّر@كة أ�رض كانت وØXا
ٕاذا القـّوة تـلک تـظهر ا Ø̂ وٕا دا_اً@, الكهرباء ففzا السحاب@/ وكذلک دا_اً@/ والكهرباء

ثانوّية@/ حركة Gا عرض

والدافـعة وا�Çاذبة والكـهرباء ا¡Çاصلة وا¡رارة اXتنّوعة ا¡ركة ولتحقيق
اXربوطة@/ الكتب ٕا8 فل�اَجع والسحاب@: والنور
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/@١٩ . ٢ ـ وَبرق وَرعٌد Fٌت ُظلُ فيه Êء Ú»ال ِمَن َكصيٍِّب أو
قهراً ا�صطكاك يتحقّق Øj ظلFت أّوً� يتحّصل البخار وترا@كم السحاب ã9ف

النور@/ ي-اءي Øj الشديدة@, الظاهرة الكهربائيّة القّوة توجد Øj الرعد@, فيحصل

/@ Ø ãæالزما من أدّق وهو ّ الوقوعيى بالتقّدم هو ا Ø̂ ٕا :@ وال-اخيى ال-تيب وهذا

/@١٣ . ١٣ ـ ِخيَفته ِمن والَمUئكُة ْمده ÒM عُد الرَّ وُيسبِّح
Pريان ٕاشعاره جهة ومن وس�ه@, السحاب حركة مَظهر انّه حيث من فالرعد
وصـوته برعده فهو وإ�نسان@: وا¡Çيوان للنبات ا¡ياة عامل والسحاب السحاب@,
العـزيز ا� مد ÒJو وا¡gة@, والتدب� والرaة والعلم وا¡ياة القدرة ظهور عن يُعلن
وٕاحسـانه@, وجوده وفضله رaته جريان ع� وا�;وت وا�Fل ا�$ل ذا اXتعال

وإ�مكان@/ وا�حتياج وا¡ّد الضعف عن تعا8 هه ØAُوي

ã| مـوكّل� اÇX$ئكة كون بتناسب ّ Vازيى fع) ـلک@: ÒXبا الرعد تفس� وأمّا

ã| سبق وقد الغيبّية@, القوي ع� يطلق وقد عامّاً مفهوماً للَملک أّن أو اُ�مور@, ٕاجراء
ملک@/ ـ ã| ء وNيى اXع)@, هذا من شطر رسل@: ـ ماّدة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رعي@:

فأ�ّول الرجـوع@/ وا��خر وا¡فـظ@, اXراقبـة أحدYا أصـ$ن@, رعي@:@ ـ مقا
وهو عاء@, الرِّ وا�مع /@ ã8الوا :@ والراعيى �حظته@, ٕاذا ورعيتُه رقبته@, ء@: ãÏ¿ال ـ@@@َرَعْيت
وَرعـيت يَـصـ�@, َم ٕا8 نظرت أ�مَر@: وراعيُت أيضاً@/ وُرعاٌة نادر@, ِفعال ع� bع
افظ ÔJ ما ع� Jافظ ٔ�@نّه أ�صل@, ذلک من وهو إ�بقاء@, وإ�رعاء@: رقبxا@/ النجوم@:
:@ سـمعيى أرعيته الباب ومن بإ�بل@/ عيـة الرِّ حسن وِترعايـة@: ترعية ورجل عليه@,
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ف$ن بعÎÉم وحكي رجـع ٕاذا القبيح@: عن ارَعوي ـ@ ا��خر وأ�صل ٕاليه@/ أصغيت
عوي@/ والرُّ عو والرِّ عو الرَّ حسن

وَرَعيxْا بنف«Îا@, حت ÒÌº ٕاذا راِعية@: فهيى َرعياً@, َتْرعي اXاشيُة رَعت ـ مصبا
وقُـضاة@, قـاض مثل ُرعاة وا�مع راع@, والفاعل ياً@, ومتعدِّ �زماً يُستعمل أرعاها@,
الناس بتدب� لقيامه راع وأ�م� للحا@كم وقيل ُرغفان@/ مثل وُرعيان ِرعاء أيضاً وقيل
واّب@, الدَّ ترعاه ما وهو ]ع)@, :@ والَمرعيى ل ßa عي@وزان رعّية@والرِّ والناس وسياسxم,
عاقبته@, ã| نظرت أ�مر@: وراعيت ارتدع@, مثل القبيح عن وارعوي ,@ الَمراعيى وا�مع

/@ Ó(ومع وزناً أصغيت مثل dعيى وأرعيته �حظته@, وراعيته@:

واXصدر@, واXوضع عي الرِّ والَمْرعي@: اXصدر@/ وبالفتح ,@ الكََ$ٔ عي@: الرِّ ـ صحا
ع� َيرعي وفُ$ن ِجياع@/ مثل وِرعاء وُشبّان@, شاّب مثل وُرعيان ُرعاة bعه والّراعيى
وِديارهم@/ القَوم Ò ã8حوا َترعي ã1ّال إ�بل عاوي@: والرُّ عاِويى والرَّ غَنمه@/ َيرعي أيى أبيه
حسن ف$ن يقال اُ�مور@, عن كّف أيى َيْرعو وَرعي ا¡قـوق@/ ُمراعاة ِمن وراعيـته
ووزنه ٕافَْعَوَل وتقديره القبيح عن ارعوي وقد وا�رعواء@/ عوي والرِّ عوة والرِّ ْعوة الرَّ
أرعيُت عوي@بالفتح@,@وتقول @والرَّ ØËÉبال عيا ا@n  يُدغم لسكون@الياء@,@واËº�ٕ@الرُّ Ø̂ إفَْعلََل@وٕا
قال راِعنا@/ ـ@@ تعا8 قوله ومنه ٕاليه@, أصغيت أيى dعيى وأرعيتُه عليه@/ أبقيَت ٕاذا عليه
لٔ$مر@, ذهبت الياء ولكّن dَعک@, أرِعنا مع) ع� اXراعاة@, من فاِعلْنا هو أ�خفش
تقولوا و� Çقاً Ôa تقولوا � قال كأنه فيه@, القول ٕاعFل ع� بالتنوين راِعناً وُيقَرأ قال
َرعـياً أرعاها إ�بل ورعيت رعاية رعيّـتَه أ�م� ورعي الرعونة@/ من وهو َهْجراً@,

مثله@/ وارتعي َرْعياً بنفسه الكََ$ٔ Ôالبع� ورعي

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

يـقابل مـا وهو أ�مر تولية مع ا¡Çفظ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا¡Çرس والنـظر واXواظبة الرقب ـ مواّد ب� الفرق رصد@: ã| سبق وقد اY�ٕال@/

والرعاية@/ وا¡فظ وا¡سب والرصد

ã| أ�مر وتولية ا¡قوق@, Mفظ أو بالسمع أو با�وارح أو بالنظر ٕامّا والرعاية
وحاله@/ وجوده وباقتضاء Mسبه ء ãÏ¾ @كّل

وم¿wÌا/ �س-احxا@ومأ@كلها ومراعياً Gا حافظاً كان للFشية@ٕاذا فيقال@ٕاّنه@راع
وٕانّه اُمورهم@/ لنظم وحارساً معا¾Îم ã| Gم يلزم Xا حافظاً كان ٕاذا للرعيّة راع وٕانّه
مـن يدرك Xا وضابطاً نظامها وقوان� جرياuا لقواعـد حافظاً كان ٕاذا للنجوم راع
يتحّصُل ما ليعلم علzا وم¿Ìفاً مواظباً كان ونتيجته@ٕاذا أ�مر لعاقبة وٕاّنه@راع اُمورها@/

وهكذا@/ ويضبَطه@/

وع� الرعي@, � واويّاً الرعو ع� مربوط أ@نّه فالظاهر الرجوع@: مفهوم وأمّا
فيقال إ�عراض@, ع� فيدّل عن@, حرف مع يستعمل ٕانّه :@ Ø ãMاليا ã| ا�ستعFل فرض
أ�صل@/ من فهو القبيح@, عن ومعرضاً راجعاً نفسه رعي واXع) القبيح@, من ارعوي

واستمرارها@/ الرعاية ٕادامة فهو إ�بقاء@: مفهوم وأمّا

راعـيى ã| اXاّدة اسـتعFل لك*ة ÓÊºٕا فجعل الكَٔ$@: ]ع) Ì»بالك عي الرِّ وأمّا
نف«Îا راعية ا Øu@فكأ بنف«Îا رعت أيى اXاشية@, رَعت فيقال بنف«Îا@, ورعzا اXاشية

Gا@/ راع دون من راعية كانت ٕاذا وهذا أمرها@, ومتولِّية

/@٥٤ . ٢٠@ ـ أنعاَمكُم@ وارَعوا @ُكلوا

/@٣١ . ٧٩ ـ@ وَمْرعاها@ ماَءها ِمyا أخَرَج
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/@٤ . ٨٧ ـ@ @ الَمْرعيى أخَرَج والَّذيى
/@٢٣ . ٢٨ @ـ@ عاء الرِّ ُيْصِدَر × Øح� ãHَنس � قالتا

: والَمرعيى معيشxا@/ احتياجاtا@وتأم� ورفع حفظها جهة ã| أ�نعام @راعوا أيى
حياة ذيى كّل فٕاّن أيضاً@, لٕ$نسان بل للحيوان وموردها الرعاية Tّل وهو مكان Ëºٕا
ذ@كر العمومّية@: هذه ويؤيّد وأ�شجار@/ النباتات §ّو قابل مكان ٕا8 معيشته ã| Jتاج
ليس الَمـرعي أّن مـع بـا¡يوان@/ ßصوَص�U غ� وYا واXاء أ�رض بعد الَمرعي

حياة@/ ذيى كّل لرعاية Tّل مطلق هو بل ا¡يوان@, َرعيى ]حّل Uصوصاً مفهومه

والنـبات الكَـٔ$ تَمع ÔVو الرعي مع ÒV هو هنا@: الَمرعي من Ø ãOا¡قيـ واXنظور
وهذا النبات@, مyا Oرج ã1ّال أ�رض � أ�رض@, من اXتحّصلة اòارجة وأ�شجار

عيى الرَّ Tّل نف«Îا النباتات@وهيى تلک ع� ا¡يوان رعاية فكأّن مبالغة@وتأ@كيد, التعب�
باXكان@/ اعتبار و� الرعاية ومورد

/@ ٨ . ٢٣ ـ راعوَن وَعْهِدِهم م ß ßtٔ�مانا ُهم والَّذيَن
/@٢٧ . ٥٧ ـ رعايxا َحقَّ َرَعْوها ا Òf

النـصاري وٕاّن Çwا@/ الوفـاء ويـتولّون وأ�مـانة العهد وJفظون ُيراعون أيى
الرعاية@/ حّق راعوها ما م Øuوٕا Gم@, كتبناها وما الرهبانيّة ابتدعوا

/@١٠٤ . ٢ ـ oنُظرنا وقولوا راِعنا َتقولوا � آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
/@٤٦ . ٤ ـ م ßx بألسنَ لَيّاً وراِعنا ُمسَمع Ö2َغ ْع Òdoو وَعَصْينا عنا ß Òd وَيقولون

ا¡فظ ٕادامة عن عبارة فاXراعاة وإ�دامة@, ا�ستمرار ع� تدّل اXفاعلة صيغة
والðكية, oبعوث@للهداية@والتعلXا Ø ã]ّالن عن@وظيفة خارج اXع) وهذا اُ�مور, ã Ù8مع@تو

ٕاليه@/ Jتاجون ما وبيان سلوكهم ٕا8 والنظر التوّجه وظيفته ا Ø̂ وٕا
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رغب ١٧٤

ٕانّه بل موضعه@, غ� ã| اXؤمن�@: جانب من كان ولو Ø ã]الن من اXراعاة فتوقّع
الضعفاء الصغار ٕا8@أطفاGم بالنسبة أ�ولياء من@وظائف وهو ٕاهانة@له@وتوه�@وIق�@/

شيئاً@/ ٔ�نف«Îم Zلكون � الّذين

النظم عليه ويدّل dعنا@, ـ كلمة ع� وعطف قوGم@, متّمم من راِعنا@, ـ وكلمة
وأَطْعنا عنا ß Òd قالوا م Ô Úu@ولَوَأ ين الدِّ ã| وَطْعناً ـ بعدها ا�ملة ØDس و� اُ�و8@, ا��ية ã|

م@/ Ô ÒG َخ2اً َلكاَن وانُظرنا ْع Òdوا
وانُظرنا@, ُمسَمع@, غ� ْع Òdوا مكان ْع@, Òdوا َعَصْينا@, قوGم مكان أَطْعنا@, فجعل

أيضاً@/ اُ�و8 ا��ية ã| Fك ـ راِعنا مكان

ا Øu@بأ بالقول راِعنا كلمة تفس� ٕا8 Lتاج و� الكرZة@, ا��ية ã| اXنظور فظهر
مضافاً الع;ّية@, اXعاجم ã| ما خ$ف أ@نّه مع ا¡مق@, ]ع) الع;انيّة ã| وهو الرعن من
واXقصود واXع)@, اللفظ جهات من خ$ف وأنه ذلک@, ا��يات نظم اقتضاء عدم ٕا8

النظم@/ ã| والتحقيق أ�صل تعي� بعد واضح

ٕادامة فٕاّن صحيح@, غ� :@ الراعيى ٕاط$ق موارد ã| الُمراعيى استعFل أّن وليُعلم
ُمراٍع كلّكم يقال@: أن يصّح ف$ عادة@, Wكنة غ� :@ ãOا¡قي ]عناها واستمرارها الرعاية

وهكذا@/ رعّيته@, عن مسؤول وكّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رغب@:

بـفتح َرغباً أردته ٕاذا أيضاً@: بنفسه يتعدي ورغبته@, ء ãÏ¿ال ã| رغبت ـ مصبا
n ٕاذا عنه@: ورغبت واXّد@, بالفتح ورغباء وضّمها الراء بفتح ورغ[ وسكوuا@, الغ�
اXصـدر@, لتأنيث باGاء غبة والرَّ الرغائب@, وا�مع الكثـ�@, العطاء والرغيبة@: ُترده@/

أ�@كل@/ ك*ة ã| َرغبة ذو أيى َرغيب ورجل َرَغبات وا�مع
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١٧٥ رغب

فأ�ّول ء@/ ãÏ¾ ã| سـعة وا��خر ء@/ ãÏ¿ال طلب أحدYا أص$ن@, رغب@: ـ مقا
ويقال عنه@/ رغبُت قلَت ُتِرده n فٕاذا ء@, ãÏ¿ال ã| رغبُت له@, إ�رادة ء@: ãÏ¿ال ã| غبة الرَّ
ء ãÏ¿ال ـ وا��خر َشكوي@/ مثل Ó]وَرغ وَرغبة وُرغباً رغباً َيرغُب َرِغَب غبة@: الرَّ من
رغيُب فرس ويقال َرغيب@/ وسقاء َرغيب@, حوض يقال ا�ÇÒوف@, الواسع غيب@: الرَّ
وقد الواسعة@, أ�رض غاب@: والرَّ َرغائب@/ وا�مع الكث�@, العطاء غيبة@: والرَّ ْحوة@/ الشَّ

ُرغباً@/ َرُغبت

وَرِغبت مثله@, فيه@: وارتغبُت وَرَغباً َرْغبة أردته ٕاذا ء ãÏ¿ال ã| َرِغبت ـ صحا
ورجل ]ع)@/ فيه@: ã(َوَرّغب ء ãÏ¿ال ã| ã(َوأرغب فيه@, وزهدَت ُتِرده n ٕاذا ء ãÏ¿ال عن

ْغبة@/ الرَّ من َرْغبُوت

ورغب عنه@, ورغب وارتغب فيه ورغب عنه@, وراغب فيه راغب هو ـ أسا
قبل fات ã1ّسن عن رغب من فٕاّن ã1ّسن عن ترَغْب � عAن يا ـ ا¡ديث ã|و بنفسه@/
أ@كـول@/ ا�وف واسع َرغيب ورجل /@ ãÏÈحو عن وجهه اX$ئكة ÍÈبت يتوب أن
وسقاء وحوض أ�خذ@/ قليل َزهيد@: وواٍد للFء@, أ�خذ كث� َرغيب@: واٍد ا£از@: ومن

رغيب@/

يُن الدِّ َمِرَج ٕاذا rأن كيف ـ قال ٕانّه TصX Ø ã]الن عن ُرِويى ـ ١٢٠ . ٨ الxذيب
البَطن@: وُرغب َرغيب@, مال له Ì ßºمُو أيى ُمرِغب رجل cر@: وقال غبة@/ الرَّ وَظهرت
ٕانّـه ويقال النَّعFء@/ ومنک غباء الرَّ ٕاليک وتقول@: وف@/ Òا� َرغيب ورجل أ�@كل@, @ك*ة
عـن َرِغبت ويقال غائب@/ الرَّ وا�مع فيه@, َمرغوب لكّل أيى َرغيـبة@, لكّل َلوهوٌب
:@ ãè$الكـ وقال مُ-اِغـب@/ فهو اّتسع@, ٕاذا اXكان وَتراَغب عمداً@/ تركتـه أيى ء ãÏ¿ال
َوَرْهـباً@, َرْغباً وقرئت@: وَرَهباً@, َرَغباً َيدعوَننا تعا8@: وقال فيه@/ ُيرغب ما الرغائب
مفعول F Øuأ ع� ونُصبا ,@Fw قرأ أحداً أعلم و� وُرهباً@, ُرْغباً وNوز مصدران وYا
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رغب ١٧٦

Çbع ع� وا¡رص م Ò Úyوال ه ÒÌ Ú¿ال ومعناه ُشؤم@, غب@: الرُّ اXصـدر@/ Fzف وNوز ,@FG
وا¡رام@/ ا¡$ل من الدنيا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الرغبة هو الشوق أّن Fك أ�@كيد@, اXيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أ�@كيدة@/

وإ�رادة@: ã Ø(¦وا والعطوفة وال¿Îوة ا¤بّة ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق

اXشّية@/ بعد عدماً أو وجوداً أمر ع� ا�ّديى العزم هو إ�رادة أّن

يكره@/ وما يلّذ و]ا مستقبً$ أو ماضياً فات ]ا اXتعلِّق هو ã Ø(¦وا

للتوّجه@/ ا�لب بقصد ا¦ايل هو والعطوفة

وIّقق@/ ÏÉم ]ا الطبع وتوفان ا¤سوسات من يلّذ ]ا النفس ميل هو وال¿Îوة

وهـذه والرحم ا¡ّب ماّدة راجع البغض@/ ويقابله ء ãÏ¿ب التعلّق مطلق وا¤بّة
اXواّد@/

وÇNمعها والضعف@, الشّدة جهة من Hتلف والشـوق والرغبة اXيل أّن فظهر
عن [ايل فهو الزيغ وأمّا ُيري@/ � وما يُري Dوف واXمدوح اXكروه ã| عاّم وهو ا¦ايل

قلوَبنا@/ تُِزْغ � @ربَّنا ـ ا¡ّق

ميل ع� تدّل أيى إ�عراض@, ]ع) تكون عن@, Mرف استعملت ٕاذا اXاّدة ٕاّن Øj
ا¡Çّق@, عن مال ـ نظائرها ã| يقال Fك السنّة عن رغب فيقال وان½Íاف@, ء ãÏ¾ عن

عنه@/ عطف

اXع)@, جهة من فرقاً ٕاليه@: ورغب فيه ورغب رغبه ـ ٕاط$قات ب� Dف أّن Fك@
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١٧٧ رغب

خصوصيّاته@/ ã| النظر ـ ãæالثا ã|و هو@/ حيث من اXفعول نفس اXنظور ـ أ�ّول ã9ف
جانبه@/ ٕا8 النظر ـ الثالث ã|و

ٕا8 الطبيعيى ميله جهة من أ�شياء بعض لوازم من فهو ا�تِّساع@: مفهوم وأمّا
جوفه ã| وأخذه Tتوًي قبول ٕا8 ّ طبيعيى [ايل نوع السعة فهذه واحتوائه@, ء ãÏ¾ أخذ
فيه كان ٕاذا رغيب وواٍد أ�@كل@, ك*ة اقتضاء فيه كان ٕاذا َرغيب رجل يقال وضمنه@/

وهكذا@/ الكث�@, اXاء قبول اقتضاء

الرغبة@/ بلحاظ بل اXاّدة@, مفهوم من ا�تِّساع مطلق فليس

/@١٢٧ . ٤@ ـ @ َتنِكحوُهنَّ أن وَترَغُبوَن

يتامي نكاح واXراد هو@, حيث من النكاح هو فاXتعلَّق نكاحهّن@, @وترغبون أيى
النِّسـاء َيـتامي ã|الكتاب ã| َعَليكُم ُيت�× وما فzّن ُيفتيكُم تـعا8@: قوله ã| النساء

أيى الضم� ع� عطف يُت�@: وما ـ وbلة وَترَغبوَن@/ Gّن ُكِتَب ما تؤتوuّن � ãçUّال
ٕاشكـال � الفعل [اميّة بعد ا£رور الضم� ع� والعطف عليكم@, يُت� Dف ويُفتيكم

مالک@: ابن يقول العرب@, ك$م ã| واقع وهو فيه@,

مُثبَتاً حيح الصَّ والنّ* النّظم ã| ×çأ قَد ٕاذ �ِزماً ِعنديى َولَيَس

العطف@/ مقام ã| �زماً ا�اّر عود ليس أيى

ُيفتيُكم@, Eا ـ الرسول من � اXتعال ا� من وهو مستقً$ ا¡كم تبي� والفتوي

ã| يفتيكم وهو ã1فXا هو ا� ـ واXع) /@ أ�يديى ب� Dوف بأ�مام ء ãÏ¿ال جعل والت$وة
الكـتاب@: من واXراد النساء@/ مطلق ã|و الولدان من اXسـتضعف� ã|و اليتامي نساء
قّرر ما ّن@: Ô ÒG ُكِتَب ما@ ـ من اXراد أّن Fك الواقع@, ã| أ�حكام من وضبط وقّرر ما@ثبت

بيyم@/ Dف Gّن وضبط
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رغد ١٧٨

/@١٣٠ . ٢ ـ Òoٕابراه ِملِّة َعن يَْرغُب َوَمن
/@٤٦ . ١٩ ـ ã�Ò ßGَعنآ أنَت أراغٌب قاَل

/@١٢٠ . ٩ ـ َنفسه َعن م ßÎ ß»بأنُف َيرَغبوا َو� Eا رسول َعن يَتخلَّفوا أن
وا�ن½Íاف@/ إ�عراض ع� لتدّل عن@, Mرف اXاّدة استعملت

اÇXيل ]Çفهوم ٕاشعاراً وا�ن½Íاف@: إ�عراض ع� الكلمة انتخاب وجه وأمّا
ا�ن½Íاف@/ هذا ã| والشوق أ�@كيد

/@ ٨ . ٩٤ ـ فارَغْب ربّک وٕا�×
/@٥٩ . ٩ ـ راِغبون Eٕا�ا ٕانّا

/@٣٢ . ٦٨ ـ راِغبون رّبنا ٕا� ٕانّا
والسلوك الس� ٕا8 ومشتاقون اXتعال ا� جانب ٕا8 أ�@كيد باXيل مائلون أيى

تعا8@/ ٕاليه

وغ�ها@/ والتوّجه والسلوك الس� دون باXاّدة التعب� لطف فظهر

/@٩٠ . ٢١ ـ وَرَهباً َرَغباً وَيدعوَننا ات Ö2 Òòا ã| ُيساِرعوَن كانوا م Úuٕا
ٕاذا تتحقّق ا Ø̂ ٕا قلب oصم وعن حقّاً تعا8 ا� دعوة أّن ٕا8 الكرZة ا��ية تش�

اòوف@/ استمرار وهيى والرهبة تعا8 ٕاليه الرغبة فت� بالصِّ توأمًة @كانت

يعتمد Gا أساس ف$ والرهبة@: الرغبة ã1حال حصول ب$ الظاهريّة الدعوة وأمّا
الروح@/ عن خالية ا¡قيقة ã| وهيى مyا@, تظهر \رة و� علzا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رغد@:
من َرَغـد ã| وهو راِغد@, فهو و�َن اتّسع رغادة@: ØËÉبال العيُش رُغد ـ مصبا
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١٧٩ رغد

الزبد@/ غيد@: والرَّ اخَصبوا@, القوُم@: وأرَغد واسع@/ رزق أيى العيش@,

عيش فأ�ّول خ$فه@, وا��خر العيش@/ أطيُب ـ أحدYا أص$ِن@, رغد@: ـ مقا

ã| غـيدة الرَّ ٕاّن ويقال أخَصُبوا@/ ٕاذا القوُم@: أرغَد وقد واسع@/ طيِّب أيى وَرغيد َرغد
ـ ا��خـر وأ�صـل وَسْوَمها@/ تركها ٕاذا ماشيتَه الرجل وأرغد بدة@/ الزُّ اللّغات بعض

رأيه@/ ã| الشاّك ـرغاّد ÔXا ذلک ومن َضعفاً@, جسمه ã| حاله Øتغ� الّذيى :@ الُمرغادُّ

َرَغـد قـوم وتقول َرفيه@/ َرغيد َرَغد@: عيش الليث@: قال ـ ٧١ . ٨ الxذيب
رغاّد@: ÔXوا ُهزال@, غ� من َضْعَضعة فيه عرفت ٕاذا اXريُض ارغادَّ وتقول@: َرَغد@/ ونساء
بدأ الّذيى وهو ُمرغاّد@, فهو ارغيداداً الرجُل ارغادَّ :@ÍÉالن وقال غضباً@/ اللّون Ùتغ�Xا
Øj يُغ� ا¡ليب éالل غيدة الرَّ أبو@عبيد@: ة@/ Ö-َوف ويُبساً صاً Ò Ò̀ فيه تري فأنت الوجع به

لعقاً@/ الغ$م فيلعقه Oتلط Ø1ح الدقيق عليه يُذّر

العيش@, من َرَغد ã| وهو واسع@, طّيب وَرغيد@: وراغد وَرَغد َرْغد عيش ـ أسا
أرَغد وقد َرَغد@, َذوو َرَغد@: ونساء َرَغد وقوم َرْغداً@/ وَرَغَد َرَغداً@, عيشه َرِغد وقد
وتقول العيش@/ تسـ-غد حيث وانزل Îم@, Ò¿عي ا� وأرَغَد َرَغد@, ã| صاروا القـوم@:

ã| فـ$ن وبنو بدة@/ الزُّ وهيى غيـدة@, بالرَّ Ù ãæ Ò;ال من أطيُب غيدة الرَّ العيشـة ã| أ�من
والرغائد@/ َطب الرُّ ã| الراغد العيش

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو والعيش بالعيش@, ا¢صوصة الرفاهية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXت$_ة@/ حا�ته وٕادامة ا¡يوان حياة جريان

خاوة والرَّ واللِّ� ْحب الرفه@والفسحة@والتَّنّعم@والرَّ ـ اXاّدة@ومواّد هذه والفرق@ب�
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رغد ١٨٠

ء@: واXريى واGنأ والزيادة والنَّماء والُوسع ْصب Òòوا

الطبع@/ اقتضاء وموافقة الطعام م$ءمة هو ء@: اXريى أّن

فيه@/ تكدير � الذيى اòلوص هو واGنأ@:

ذلک@/ تفيد � والزيادة ء@/ ãÏ¿ال نفس من تكون ã1ّال الزيادة هو وا§اء@:

ا¤ّل@/ ã| السعة هو ْحب@: والرَّ

الَمجالس@/ ã| حوا تَفسَّ ـ ا¤ّل ã| Dف اتّساع هو والفسحة@:

معنويّاً@/ أو ماديّاً موضوع أو Tّل ã| كان سواء اXضيقة ضّد هو والوسع@:

الشّدة@/ ضّد خاوة@: والرَّ

اòشونة@/ ضّد واللِّ�@:

النعمة@/ حصول وهو البؤس ضد والتنّعم@:

التنّعم@/ من عاّم وهو ولينة العيش ã| وسعة تنّعم والرفاه@:

يـدّل ما والرطب@: والرخو الرحب ã| سبق وقد النعمة@/ ك*ة هو صب@: Òòوا
علzا@/

اXبالغة@, شّدة ع� تدّل الصيغة وهذه كا�aار@, افعي$ل فهو ا�رغيداد@: وأمّا
أ�@كيد@, الشديد ال-فّه ع� داّ�ً ا�رغيداد فيكون العيش@: ã|@الّرفاه هو الرغد كان وØXا
وصار أثراً انعكس ا�عتدال عن وخرج إ�فراط مرتبة وبلغ حّده Qاوز ٕاذا وال-فّه

الِعيشة@/ ã| وشّدة ومضيقة ابت$ء ٕا8

مطلقاً@/ � اللحاظ وwذا ا�هة هذه من اXضيقة هو فا�رغيداد

والتنّعم@/ ال-فّه مصاديق fن بدة@: الزُّ ]ع) غيدة الرَّ وأمّا

خارج بإ�ط$ق والطيب واòصب واللينة اXاّدة@بالسعة@والرفه أّن@تفس� فظهر
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١٨١ رغد

يلحقه@/ وما العيش ã| الرفاه هو وأ�صل وا¡قيقة@, أ�صل عن

/@٣٥ . ٢ @ـ@ ÔBِشئ حيث َرَغداً مyا@ @Uُوك
/@٥٨ . ٢ @ـ@ َرَغداً Ôrِشئ حيث ِمyا فُكلوا القريَة هذه دُخلوا اُ

/@١١٢ . ١٦ @ـ@ َمكان ُكّل ِمن َرَغداً رزُقها يأتzا
للخادم@, َدم Òòكا للراغد وbعاً َسن@, Ò¡كا وصفة كالتََّعب@, مصدراً ء Nيى َغد فالرَّ
Çbع@, انّه أو واXؤّنـث@, واXذّكر وا�مع اXفرد ع� يطلق صفة أ�وليّ� ا��يت� ã9ف
م@/ Øwر ã| اخَتصُموا َخ½Êِن ذاِن هى ـ ã| Fك العرف ã| متداول التثينة ع� ا�مع وٕاط$ق

كونكم حال أيى راغـديَن@, أيى وُكُلوا@, كَُ$ ã| الفاعـل ضـم� من حال فهو
تـقدير من وألطف وأنسب أو8 وهذا أ�@كل@, ذلک ã| ومهنّئ� ِعيشتكم ã| Òمرفّه�
أ�@كل@, � ا��@ِكل صفات من هو Ø ãOا¡قي ال-فّه فٕاّن َرَغداً@, أ@كً$ ـ Gا صفة وجعله @كلمٍة

خصوصيّاته@/ عن يبحث أن ينبغيى � هو حيث من أ�@كل أّن ٕا8 مضافاً

حال ÏÉقـت[ وإ�نعام ا�اريى العطاء هو قلنا Fك فالرزق الثالثة@: ا��ية وأمّا

Ø ãOا¡قي ]فهومه الرزق wذا متحقّقاً العيش كان وØXا معنويّاً@/ أو ماديّاً بإ�درار الطرف

ا�Çاريى العـاّم الرزق فكان ـ واXع) عنه@/ وحاً� متعلِّقاً صفًة@, الرغد فجعل العاّم@:
م-فّهاً@/ الرزق كون حال ã| ِعيشxم@, تدوم به القرية@: ã| الداّر

بعدما لوحظ وٕاذا رزق@, فهو اXرتزق ٕا8 ومنسوباً مستقً$ لوحظ ٕاذا فالرزق
الراغد@/ العيش مصاديق من فهو وIّمله@: به وانتفع ٕاليه وصل

واÇGنأ والوسـع واòصب والك*ة والوفور الزيادة oمفاه ٕارادة أّن 9O و�
اُ�و8 ا��ية ã| ØDس و� Gا@, لطف � بأ�@كل@: الكرZة ا��يات ã| يرتبط ا ØW وأمثاGا
� وك*ته وخصبه اXأ@كول ووفور أ�@كل ã| الوسع فٕاّن ا�ّنة@, خصوص ã| الواردة
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رغم ١٨٢

الرفاهية R$ف وهذا وTمدة@, وسعادة �ًFك يزيد و� ا¡قيقة@, جهة من فzا مطلوبيّة
للشخص@/ اXطلوبة وا¡الة

الكرZة@/ ا��يات ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رغم@:

ال-اب@/ وهو غام الرَّ ـ فأ�ّول اXذَهب@/ وا��خر ال-اب@/ ـ أحدYا رغم@: ـ مقا
اُسلُِتيه ـ اòضاب ã| عايشة حديث ومنه غام@/ بالرَّ ألصقه أيى أنفه@, ا� أرغم ومنه
فقال عليه@/ aل Øj أ�صل هو هذا غام@, الرَّ ã| ألقيه تقول أرِغميه@/ Øj Tباليد X ٕامسحيه
قال@: ا�نتصاف@/ ع� يَقـدر n ٕاذا ف$ن ورغم إ�نسان@/ َيكره ما يَفعل أن اòليـل@:
وأ�صل عyـم@/ وخرج نابذهم قوَمه@: ف$ن راغم ويقال بعيyا@/ َرملة Ëºٕا غام والرَّ
ْرِض أ�َ ã| د ÒN@ ـ ثنـاؤه@ جّل قوله ã| والَمْهَرب@, الَمذهب وهو الُمراَغـم@, ـ@ ا��خر
أ�صل� عن شّذ ا ØWو َمهرب@/ أيى ُمراَغم@, أ�مر ذاك عن ã8 ما ويقال كث2اً@, @@ ÓFُمراغ

الِكبد@/ زيادة آخرون@: وقال أ�نف@, هيى قوم@: قال غاَمي@, الرُّ

َتِعَب@, باب من وَرِغَم قتل@, باب من ÓFَرْغ أنفه وَرَغم ال-اب@, غام@: الرَّ ـ مصبا
ا� أرَغـم فيقال بأ�لف@, ويتعّدي َهواناً@, غام بالرَّ لصق كأ@نّه الذّل@, عن كنايـة لغة@,
وهذا غاضبته@, وراغمته منه@, كره ع� أيى ,@ ØËÉوال بالفتح أنفه رغم ع� وفعلته أنَفه@,
و� أ�عـضاء@, بأÊºء ك$مهم ã| جرت ã1ّال أ�مثال من وهذا ٕاذ�ل@, أيى له oترغ

الظاهرة@/ اÊº�ٔء ãæمعا غ� Xعان وضعوها بل أعياuا يريدون

وهو ا�نتصاف ع� يقدر n ٕاذا ف$ٌن َرِغَم الليث@: قال ـ ١٣٢ . ٨ الxذيب
ج}تَه فلُيلزم أحدكم × Øَص� ٕاذا ـ ا¡ديث ã|و أنُفـه@/ َرغم اXعـ) وwذا ,@ ÓFرغ َيرغم

www.attaweel.com



١٨٣ رغم

من أرغُم ما ويقال ويَذّل@, Oضع Ø1ح معناه ـ غم الرَّ منه رج ÒO Ø1ح أ�رض وأنفَه
ال-اب@/ ã| خاس ٕاذا أنفُه رَغم ويقال@: قال@, ي@, Ú*ال غام والرَّ أ@كره@, ما أيى شيئاً@: ذاك
قلت ورّغمته@: قال@: منه@/ له امتناع � ما ع� aله ٕاذا وأرَغمه أنفَه ف$ن رّغم ويقال
يقال ومنه ال-اب@/ ِدقاق غام@: الرَّ أبو@عمرو@: قال داِغم@/ راِغم له وهو ,@ ÓFوَدْغ ÓFَرغ له
وقال ّلة@/ الذِّ غم والرَّ أنفه@, ا� أرغم يقال ومنه بال-اب@/ وألزقتـه أهنتـه أيى أرغمته
هـجرته ف$ناً@: وراغمُت اليد@/ من يسـيل بالّذيى ليس الرمل من غام الرَّ :@ ّ أ�صمعيى
اXراَغـم@: الفـّراء@: وقال بال-اب@/ أنفه لصق وٕان أيى أنفـه@, رغم اُبال nو وعاديتـه@,
ّل@/ الذُّ غم@: والرَّ ال-اب@/ غم@: الرَّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن وعن أ�رض@/ ã| واXذهب الُمضَطرب

أ@كَرُهه@/ وما أنقمه ما أيى شيئاً@, ذاك من أرغُم ما ويقال@: /@Ì»َالق غم@: والرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXع) وهذا التأ ّنف@/ وٕاTاق أ�نانيّة ٕازالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ã| صغارة توجب ã1ّال واXنابذة باGجر يكون وقد بال-اب@, أنِفـه بٕالصاق يكون قد
وغ�ها@/ بإ�هانة أو الشديد@, بالقول أو واXعاداة@, باXغاضبة أو الطرف@,

فهيى وأمثاGا@: القدرة@, وعدم عمل@, ع� وإ�@كراه ا�ضطراب@, ـ oمفاه وأمّا
اXذكور@/ أ�صل لوازم من

بال-اب@/ الرغم مفهوم ]ناسبة Ëºٕا فهو ال-اب@: ]ع) غام الرَّ وأمّا

/@١٠٠ . ٤ ـ وَسَعة @@كث2اً ÓFأ�رضُمراَغ ã| ْد ß ÒNEا َسبيل ã| اِجْر Ôvوَمن
Ôrُكن Òoِف قالوا Îم ß»أنُف يى ßXظا الَمUئكة تََوّفاُهم الَّذيَن ٕانَّ ـ تعا8 بقوله مربوط

أيى ـ فzا اِجُروا Ôxف واِسَعًة Eِا أْرُض َتكُن Òn َأ قالوا ْرِض أ�َ ã| Ò�ُمْسَتْضَعف ُكنّا قالوا@
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رفت ١٨٤

والتأييد@, للتوفيق وجلباً وTرومّيته@, �ستضعافه دفعاً و� ا� سبيل ã| اجر Ôv ومن

وهيى ُمراَغمـة@, ÒãÏÈأرا وNد متناسـبة أمكنة ٕا8 يَصْل واòدمـة@: للطاعة وIصيً$
,@ Ø ãæوالروحا ّ اXاّديى للتعيّش ومتوافقة يِّئة Øxم وكانت واطمأّنت@, أمنت ã1ّال ãÏÈأ�را

إ�نسانّية@/ للحياة وخاضعة

الفضاء طبيعة جهة من وا¡ّدة والغلظة الص$بة مقابل ã| أ�رض ã| فاXراَغمة
َكنة@/ والسَّ ا�جBع Tيط وبلحاظ والف$ة

يـلزم ما أحسن فٕاّن اُخر@, كلFت دون اXورد@, ã| باXاّدة التعـب� لطف فظهر
و� فـيه ã|تنا � موافق خاضع Tيط هو ا Ø̂ ٕا ٕانسان@: هو حيث من إ�نسان Xعيشة

والروحانّية@/ اXاّديّة إ�نسان عيشة برنا¶ ٕا8 بالنسبة Hالف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفت@:

Ø1ح فتتَّه ٕاذا ,@ بيديى َء ãÏ¿ال َرَفتُّ يقال ,@ Ø ã Ò8و َفّت ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
ولواها@/ ولفxا دقّها ٕاذا عنقَه رفَت منه واشتّق انقطع@/ ٕاذا ا¡بُل@: وارفتَّ رفاتاً@, صار

يـ-ّفت@/ Ø1ح ã8البا والعظم الَمـَدر ُيرَفت Fك بيده فتّـه َء@: ãÏ¿ال رَفَت ـ أسا
ا£از@: ومن عنَقه@/ فرَفَت وÍÈبه وفتاته@/ اXسک ُرفات مَ$ع}ّن ã|و ُرفات@/ وعظم

ُرفاtا@/ فأحيا اXكارم أعاد الّذيى هو

من ق وتفرَّ Ì Ø»تك ما والُفتات@: فات والرُّ َفَتتُّه@/ َرفتاً@: أرفُتُه َء ãÏ¿ال َرفتُّ ـ مفر
ِقطعة@/ قِطعة اXنقطع للحبل فات الرُّ واستع� وLوه@/ éالت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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١٨٥ رفت

والتحقيق@:

Iّولت بأن ,@Ì»والك بالِب� Iّول حصول هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
والَفّت@/ الِب� ٕا8 وماّدته ء ãÏ¿ال صورة

والتفريق والفّت@واللفت@والتحويل وا¡طم Ì»الك ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
والبّث@: والفتل والِب� واللويى والدّك Ì¿والن

انكسار ا¡طم ã9ف ا�نكسار@, مفهوم فzا ي$حظ والفّت@: وا¡طم Ì»الك أّن
صغ�ة@/ بقطعات Ì»الك الفّت ã|و اGيئة@,

¼Íف ٕا8 اللـفت ã| فالنظر ا¦ايل@, جهة والفتل واللويى اللفت ã| وي$حظ
جانب ٕا8 أو كالفتل نفسه ã| ال½Íف مطلق ٕا8 اللويى ã|و ويسار@, �Z ٕا8 ء ãÏ¿ال
بعض أو نفسه ã| وليّه ء ãÏ¿ال ميل ٕا8 الفتل ã|و كإ�عراض@, شخص عن أو @كإ�مالة

بعض@/ ٕا8 أجزائه

جهة ٕا8 Iّول الِب� ã9ف ا¡الة@, تبّدل جهة والبَلو والِب� التحّول ã| وي$حظ
مطلق@/ والتحّول اXضيقة@, جهة ٕا8 البَلو ã|و السفل@,

ã|و والتشّخص@, الصورة ٕازالة الدّك ã9ف إ�زالة@: جهة والدّك الدّق ã| وي$حظ
والغلظة@/ اòشونة ٕازالة الّدق

ٕا8 التفريق ã| فالنظر التجّمع@: ٕازالة جهة والتفريق Ì¿والن البّث ã| وي$حظ
مـطلق ٕا8 البّث ã|و القـبض@, بعد البسط ٕا8 Ì¿الن ã| والنظر والبعد@, الفرق ٕاNاد

/@Ì¿والن التفريق

ماّدة كّل خصوصيّات تفصيل عن ونبحث اXواّد@, هذه ب� الفرق اbال وهذا
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رفث ١٨٦

Iّول حصول ع� تدّل ا Øuفٕا مyا@, كّل عن تفارق تري Fك اXاّدة وهذه موردها@/ ã|
/@Fyبي ا�امع اXفهوم فهو ,@Ì»والك بالِب�

أو الّدق أو Çطم Ò¡ا أو الَفّت أو الِبـ� أو Ì»الك ]طلق اXاّدة تفس� أّن فظهر
Tّله@/ غ� ã| واXعاجم@: التفاس� ã| Fك اللَّفت أو القطع

/@٤٩ . ١٧ ـ َلَمْبعوثون ا@ أ ٕانّ وُرفاتاً@ ِعظاماً ُكنّا ذا@ أ ٕا
ÇKرة بالية عظام ٕا8 أبداننا وصارت متنا أن بعد وLيي نبعث كيف يقولون

منك«Ìة@/

العـظام هذه صارت فٕاذا وأبقاها@, إ�نسان أعضاء أشّد ا Øuفٕا الِعظام وذ@كروا
أ�عضاء@/ سائر حال فكيف متّفتتة@: Kرة بالية

اXشـّخصة وقدرtم ا¤دود علمهم ٕا8 بالنسـبة مyم القول هذا أّن 9O@و�
� ّ أبديى Ø ã8أز ووجود متناهية غ� وقدرة Tدود غ� علم ٕا8 بالنسبة وأمّا اXتناهية
ٕاله و� اòالق البارٔي وهو له@, ¾Ìيک و� حّد و� احتياج و� عجز و� فيه ضعف

فيه@/ ٕاشكال ف$ اXتعال@: العزيز هو ٕاّ�

َخـَلَق الَّذيى أَولَيَس ///@oَعل َخلٍق بُكّل وهَو ة َمرَّ َل أوَّ أنشأها الَّذيى يzا ÔJ ُقل
مثَلهم@/ ُلَق ÒO َع�أن بقادٍر ْرَض وأ�َ واِت مى السَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفث@:

]ا ح ØÍ¼ أو أفحَش لغة@: وَيْرِفث طلب باب من رفثاً منطقه ã| رفث ـ مصبا
bاع@, ف$ قيل رَفَث@: ف$ النكاح@/ والرفث@: لغة@, وأرَفث النكاح@, ذ@كر من عنه Ø(يك
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١٨٧ رفث

بالغمز الع� ã|و با�Fع@, الفرج ã| يكون الرفث وقيل القول@, من فحش ف$ وقيل
به@/ للمواعدة اللسان ã|و للجFع@,

َفث الرَّ وأصـله ٕاظهاره@/ من يُستحيا ك$م كّل وهو واحد@, أصل رفث@: ـ مقا
يام الصِّ َليلَة َلكُم اُِحلَّ ـ وَرَفث أرَفَث يقال الك$م@/ ã| الفُحش َفث@: والرَّ النكاح@/ وهو

ِنساِئُكم@/ ٕا�× َفُث الرَّ
واXغازلة @التقبيل ã(يع الرجل@وامرأته@, يكون@ب� ا ØW@ع@وغ�هFا� َفث : الرَّ ـ لسا
من الفحش أيضاً@: َفث والرَّ الفحش@/ قول وأصله ا�Fع@, حالة ã| يكون ا ØW وLوYا@,
َفُث الرَّ ـ تعا8 وقوله ومعها@/ wا رَفث وقد وأرَفث@/ الرجل َرَفث منه@: تقول القول@,
َرفـثاً@, َيرُفث ك$مه ã| ورَفَث إ�فضاء@/ مع) ã| ٔ�@نّه بٕا8@, عّداه فٕانّه ِنساِئكُم@, ٕا�×
النساء@/ شأن ã| وقيل أفحَش@, كلّه وأرَفث@: ,@ ãæاللحيا عن ØËÉبال وَرُفث َرفَثاً@, وَرِفث
الّرجل يريده ما لكّل جامعة كلمة َفث الرَّ غ�ه@: وقال بالنكاح@/ التَّْعريض َفث@: والرَّ

اXرأة@/ من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

النساء@, ٕا8 أو فحشاء ٕا8 Ø ãالعم� ا¦ايل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ã| كان ٕاذا ا¦ايل وهذا واXقاربة@, وا¦اّس والتقبيل واXداعبة اFXزحة من مراتب وله
وفاحش@/ قبيح فهو م¿Ìوع@: وغ� مورده غ�

القـول ع� وكذلک اXـورد@, هذا ã| يصّح ا Ø̂ ٕا الفحشـاء ع� الرفث فٕاط$ق
غ� Ø ãالعم� ا¦ايل ذاك مورد ã| كان ٕاذا أيى به@, ´Í½الت يستقبح ما وع� الفاحش

اÌ¿Xوع@/
من Øمعـ� ومفهوم Uصوص مصداق ٕارادة فباعتبار ومع@: بالباء التعدية وأمّا
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رفد ١٨٨

ا¡روف@/ من حرفاً يناسب وهو الرفث@, مصاديق

///@ Çنَّ Ô ÒG ِلباٌس Ôrوأن َلكُم ِلباٌس ُهنَّ ِنساِئكُم ٕا�× َفُث الرَّ يام الصِّ َليلَة َلكُم اُِحلَّ
/@١٨٧ . ٢ ـ Ìوهنَّ ß¾با َن Ðفا�

يتعلّق إ�ح$ل فحكم اXبا¾Ìة@: هو اXسلّم والكامل مراتب له َفث الرَّ كان ØXا
أضعف هو ما ٕاح$ل يوجب للرفث ّ قطعيى مصداق هو ما ٕاح$ل فٕاّن مراتبه@, Pميع
]فهوم mللصا الyار ã| الرفث حرمة وتستفاد اXصاديق@/ من bيعها أّن مع بأ�ولوّية@,
الرفث حـرمة ٕاّن نـقول@: أن وZكـن مسّلمة@/ اXبا¾Ìة ã| اXمنوعيّة أّن ٕاّ� ا¢الفة@,
Hصيص الليل ã| وٕاح$له الصوم@, أدلّة ÏÉمقت ع� ثابتة الصيام uار ã| وWنوعيّته

أ�صل@/ ع� باقية الyار وحرمة Hّصص@, أو

/@١٩٧ . ٢ ـ ا¡جِّ ã| ِجداَل َو� ُفسوَق َرَفثَو� Uَف ا¡جَّ فzنَّ فرَض ْن Ò Òf
ا¦ايل وهو الرفث له Nوز ف$ أ�¾Îر@: هذه ã| ا¡ّج نفسه ع� فرض fن أيى

واXبا¾Ìة@/ واللمس النظر فيشتمل مراتبه@, ع� بالنساء ا�لتذاذ ٕا8 عمً$

اXورَدين@/ ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفد@:

Ëºٕا :@Ì»بالك فد والرِّ أعانـه@, أو أعطاه ب@: ÒÍÈ باب من َرفْداً رفَده ـ مصبا
رفده@/ طلبت واس-فدته@: تعاونوا@, وترافدوا مثُله@, وأرفده منه@,

وغ�ه@/ بالعطاء واXظاهرة اXعاونة وهو منقاس@, مّطرد واحد أصل رفد@: ـ مقا
ء ã9ال ويكـون ـ@ ا¡ديث ã|و فد@/ الرِّ Ëº�ٕوا أعـطاه@, ٕاذا َيرِفده َرفَده مصدر فْد فالرَّ
من أصـبت ف$ن@: من ارتفدت ويقال َمواِضَعـه@, يُوَضع � ِص$ٍت يكون أيى ِرفداً@,
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١٨٩ رفد

ف$ناً ف$ن بنو وَرفَد أيضاً@/ ـرِفد ÔXوا ـع�@, ÔXا والراِفد@: ا@كتسبته@/ اXال@: وأرفدت @كسبه@,
ٌء ãÏ¾ فاَدة@: والرِّ والُفرات@/ ِدجلُة والراِفداِن@: ُمرفَّد@/ وهو وعّظموه@, علzم َسّودوه ٕاذا
للحاّج به يشـ-وَن Øj شـيئاً@, ٕانسان كلُّ رج ÔO ا�اهلّية@, ã| به ُتراِفُد قريُش @كانت
السقف@/ به ُيرفَد ٔ�@نّه الباب من وهو السقف@, خشب واِفد@: والرَّ و¾Ìاباً@/ وزبيباً طعاماً

ٕاذا الرافد نعم وف$ن ذلک@/ غ� أو قول أو بعطاء أعانه وأرَفده@: رفَده ـ أسا
/@TالواردX الوافد به حّل

من الرفد فيه عل ÔN ما ـرفد@: ßXوا مصدر@/ ْفد@: والرَّ والعطّية@/ الَمعونة فد@: الرِّ ـ مفر
ِرفـداً له جـعلت وأرفَْدته@: فد@/ بالرَّ أنَلْـتُه َرَفـدته@: وقد بالقََدح@/ Ì Ø»ف وGذا الطعام@,
استع� ُمرَفد@, فهو ف$ن وُرِفَد وأسقاه@, سقاه Lو وأرفده فرفده فشيئاً شيئاً يتناوله
اXراِفد وقيل لبyا@/ ك*ة من لبناً ـرفد ßXا $ٔ] ã1ّال الناقة فود@: والرَّ الرئاسة@/ اُعِطيى Xن

وشتاًء@@/ صيفاً لبنه �@ينقطع ما والشاة@: النوق من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفرق هو وهذا إ�عانة@/ بعنوان العطيّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وإ�عانة@/ إ�عطاء وب� بيyا

أ�صل@/ هذا ي$حظ أن يلزم اXاّدة@: استعFل موارد من كّل ã9ف

ح� ي$حظ n أو يقصد n وٕان الواقع@, ã| يتحقّق أن �زم إ�عانة عنوان ٕاّن Øj
عوناً@/ ويكون éّالل يُعطيى فود كالرَّ إ�عطاء@/

/@٩٩ . ١١ @ـ@ اXرفود فُد الرِّ ِبئَْس القياَمِة ويَوَم َلعنًة هىِذِه ã| تِبُعوا واُ
Gم@, اXع� العطاء بئس Gم@, الّ$حقة ّية@, ×G�ٕا الّرaة عن والبُعد اللّعنة ٕاّن أيى
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رفرف ١٩٠

طـبيعxم فٕاّن عyا@, وعوضاً العطيّـة تلک مـورد ã| تتبعهم اللّعنة هذه أّن واXنظور
ã| Uـتارهم ع� يع� وهو العـطاء من النوع هذا وتطلب ãÏÉتقت أنف«Îم و[اي$ت

والّس�@/ ãÏ¿Xا
/@١٧٥ . ٢ ـ ـْغفرة ÒXبا والَعذاَب ديى ÔGبا Uلَة الضَّ وا Ò Ò#اش الَّذيَن ولىِئَک اُ

الكرZة@/ ا��ية ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفرف@:

والريـق@/ ا¡ركة ـ ãæوالثا أش}ه@/ وما اXّص ـ أحدYا أص$ن@: رّف@: ـ مقا

ã Øæٕا ـ هريرة ãèأ حديث ã|و ترّشَف@/ ٕاذا َيُرّف@, رّف يقال اXّص@, وهو ّف الرَّ فأ�ّول@:
جهة من كان ما وأمّا َبَرق@/ ٕاذا َيِرّف@, ُء ãÏ¿ال رّف فقوGم@: ãæالثا وأمّا شفتzا@/ ٔ�ُرفُّ
ُيرفرف oالظَّل ْفراف@: ويقال@ٕان@الرَّ جناحيه@/ الطائر @Iريک وهيى فالرفرفة, ا�ضطراب:
وهو الَرْفرف ومنه تنّدت@/ ٕاذا الشجرة@, َرفيف فيف@: الرَّ ـ الباب ومن َيعدو@/ Øj Pناَحيْه
ويـقال الر´@/ ُهبوب عند يتحّرك ٔ�@نّه ذ@كرناه@, Xا بذلک يى Ùdو وLوه@, اòباء Ì»ِك@
فـيقال الرفرف@: ã| تعا8 قوله فأمّا واضطرابه رقّتـه وذلک َفف@, الرَّ Ø�َب رفيف ثوب
مُعظم عن شّذ ا ØWو /@ÍÉُخ ثياب ْفرف الرَّ ويقال@: الُبُسط@/ هيى ويقال الرياض@, هيى
ـ قوGم وأمّا الكث�@/ الشاء هو ويقال البقر@, من القطيع هو ãæاللحيا قال ّف@, الرَّ الباب

يُطِعم@/ َيُرّف@: آَخرون@: وقال اتباٌع@/ هو قوم@: فقال ويُرف@: ّف ÔJ
َرّف يقال جناَحْيه@, Ì Ò¿َن الط�@: وَرفَّ أغصانه@/ انتشار الشجر@: َرفيف ـ مفر
للمتفّقد@/ ّف الرَّ واستع� له@, متفقّداً جناحيه Ì¿ن ٕاذا َيِرفّه َفْرَخه ورّف َيِرّف@, الطائر
أ�وراق@/ من Ì¿نتXا ْفرف@: والرَّ َيُرّفه@/ أو فّه Ô ÒJ من أيى راّف@, و� حاّف لِف$ن ما فقيل
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١٩١ رفرف

الرفرف@: وقيل بالرياض@/ مشبَّه الثياب من فÍÉب :@Í ÖÉَع�َرْفرفُخ ـ تعا8 وقوله
ا¡سن: عن وُذ@كر أ�طناب@وأ�وتاد, أ�رض@دون ع� الواقع باء ßòالفُسطاط@وا طرف

ا¢اّد@/ ٕانّه

ّف@: والرَّ bاعة@/ أيى َضأن من وَرفٌّ ُرفوف@/ وا�مع الطاق, شبه ّف@: الرَّ ـ صحا
رفيف وثوب وتَٔ$ٔ�/ َبرق َيِرّف: لونه وَرفَّ Jوطنا@/ أيى َيرفُّنا وف$ن وال-ّشف@/ اXّص
رفرفة@/ الواحدة ا£الس@, مyا يتّخذ ÍÉُخ ثياب والرفرف تنّدت@/ ٕاذا َرفيف@: وشجر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ء ãÏ¿ل Ø ãأ�ص� ا¡ّد عن خارجاً كان ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
منه@/ ويستفاد به متّصً$

تشّد غ�ها أو خشبة وهو الطاق شبه وهو ّف الرَّ اXع)@: هذا مصاديق ومن
عـند للطائر اXتحّر@كان ا�ناحان ومyا البيـت@/ أثاث من فzا وتوضع ا¡ائط ٕا8
اس-سلت ٕاذا والثوب الشجرة رفيف ومyا بدنه@/ عن خارجان F Øu@أ يتخيّل ط�انه

اXنظر@/ وحسن الðيّن به يقصد حّدها عن خارجة واس-خت

امـتصاص ومثله@: ه@, حـدِّ وعن ء ãÏ¿ال عن خارجاً ظهـور فٕانّه التٔ$لؤ@: وأمّا
القيد@/ هذا ]$حظة زاد وما ما@ي-ّشح

فـهو اXفهوم تضاعف ع� يدّل فيه والتضاعف التكرار فوقوع الرفرف@: وأمّا
ومكّرراً@/ داً ومتعدِّ Wتّداً لوحظ ٕاذا اXذكور أ�صل ع� يدّل

/@٧٧ . ٥٥ ـ ِحساٍن ٍّ Íوَعبَقِريى ÖÉُخ َع�َرْفرف Ò�ُمتَِّكئ
من جزءاً كانت ٕاذا متعاقبة و^ارق م-ادفة وسائد ع� الرفرف ٕاط$ق يصّح
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رفع ١٩٢

سـبيل ع� فيكون خارجاً جزءاً يكن n وٕاذا كان@, جنس ّ أيى من وأ�بنية ا�دران
ا�ستعارة@/

اG�ّٕية@, والصفات لٔ$Êºء الروحانيّة اXتنازلة أ�نوار الرفرف@: مصاديق ومن
الوجـود نور من م¿Ìقة متحقّقة ونورانيّة ÇUصوصة روحانيّة اÊº�ٔء من لكّل فٕاّن
والتـنّور بـه وا�رتباط وا�Fليّة ا�$ليّة أ�نوار هذه من نور برؤية والعـبد ا¡ّق@,
التـذاذه [ام ويكون اXعنوّية@, وحياته مس�ه ã| عليه ويتّكيى يستند به@: وا�ستنارة

عليه@/ متّكئاً ãæالروحا

فراجع@/ وال}اء الطراوة ٕا8 ٕاشارة اللون هذا أن :@ÍÉخ ã| سبق وقد

تكـّرر قـد ÇØWا رفرف صـيغة أمثال ã| والتضاعف التكّرر ع� الد�لة وأمّا
وغ�Yا@/ وَذبَْذَب َحْصَحَص ã| فgا خاّص@: بنحو اXلفوظان ا¡رفان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفع@:

وهو رفعاً@, ء ãÏ¿ال تقول@رفعت خ$ف@الوضع , ع� يدّل أصل@واحد رفع@: ـ مقا
تقريب الباب@الرفع : ومن خ$ف@اXوضوع@/ س�ها@: ã|@الناقِة ومرفوُع اòفض@/ خ$ف
ومصدر للسلطان@, رفعته ـ قوله ذلک ومن Gم@/ مقّربة أيى َمرفوعة@, وُفُرش ـ ء ãÏ¿ال
وذلک العامل@, ع� ف$ن رفع كقوGم ـ وٕاظهاره ء ãÏ¿ال ٕاذاعة فع@: والرَّ فعان@/ الرِّ ذلک

فاع@/ الرِّ أيّام هذه ـ البَيْدر ٕا8 صاد ß¡ا بعد مل ÔJ أن الزرع@: وَرفُع خـ;ه@/ أذاع ٕاذا

ã| ØËÉكال إ�عراب ã| والرفع فارتفع@/ رفعتـه الوضع@, خ$ف الرفع@: ـ صحا
من يرفعه ما وهو َرفيعًة العامل ع� ف$ن ورفع النحـويّ�@/ أوضاع من وهو البناء
وَمرفوعها يتعّدي@, و� يَتعّدي أنا@, ورفعتُه باَلغ@, الس�@: ã| Ôالبع� وَرفع ويبّلغها@/ قّصته
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١٩٣ رفع

والَمعقول@, الَمجلود مثل مصدر وهو َمرفوع@, له ليس دابّة له يقال موضوعها@, خ$ف
الفّراء@: وقال ء@/ ãÏ¿ال تقريبک فع@: والرَّ ترفيعاً@/ رفّعته وكذلک ,@ÍÉÔ¡ا دون َعدو وهو
@صوته ã| قال@ابن@السّكيت: ُمكَرمات@/ ويقال@نساء فوق@بعض@, بعÎÉا وُفُرش@َمرفوعة
وَرفُع Ìيف@/ Ò¾ أيى َرفيع ورجل الصوت@, رفيع صار الّرجل@: رفُع وقد وَرفاعة@, ُرفاعة

َقدره@/ ارتفع أيى ِرفعة

Lو ها َمقرِّ عن أعلَيْـxا ٕاذا اXوضـوعة أ�جسام ã| تارة يقال فـع@: الرَّ ـ مفر
وٕاذْ Lو طّولتَه ٕاذا البناء ã| وتارة عمد@/ واتبغ2 مى السَّ رَفَع ور@, الطُّ فوقكُم وَرفْعنا
ã| وتارة @كرك@/ ِذ لََک َوَرفعنا Lو@ نّوهتَـه ٕاذا @كر الذِّ ã| وتارة القواِعَد@/ Ôoٕابراه َيرُفع
َرَفعه َبل ـ تعا8 وقوله َدَرجات@/ بعٍض فوَق م ÔÎ ÒÉبع وَرفعنا @ Lو فxا ØÌ¾ ٕاذا اAXلة
َمْرفوَعة وُفُرش ـ وقوله الت¿Ìيف@/ حيث من ورفعه ال«Êء@, ٕا8 رفعه Jتمل َليه@: ٕا Eا
ورفَع شديُده@/ الّس�@: ومَرفوع أنا@, ورفعته س�ه@, ã| البع� رفع ويقال ¾Ìيفة@/ أيى
Lو tا Òñعج اXرأة به ترفع ما فاعة@: والرِّ احتجبه@/ ما خ; أذاع كذا@: ف$ن ع� ف$ن

الِمرفد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اòفض أّن سبق وقد اòفض@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بالعطوفة@/ مقارناً التواضع هو

مرتفعاً@, ء ãÏ¿ال جعل ع� يدّل الرفع ٕاذ الوضع@: مقابل ã| اXفهوم هذا وليس

ã| Fك الوضع جهة ٕا8 فيه النظر وليس بل عالياً@, ص�ورته قيد مع الوضع خ$ف فهو
حيث من والرفعة ا�عت$ء جهة ٕا8 العلّو ã| النظر أّن Fك الصوت@/ ورفع ا�دار رفع

ا�Kفاض@/ بعد مرتفعاً كونه م$حظة غ� من هو@,
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رفع ١٩٤

اXعنويّات@/ ã| أو ا¤سوسات ã| يكون أن من أعّم الرفع ٕاّن Øj
Eُا َيـرفع َدَرجاٍت@, بَعٍض َفوَق م ÔÎ ÒÉبَع وَرَفعنا@ ـ@ ã| Fك ّ اXعنويى اُ�مور ã9ف

ُترفع@/ اEأن بيُوتأِذَن ã| ِمنُكم@, آَمنوا الَّذيَن
َصوِت َفوَق أصواَتكُم َترَفعوا � ـ@ @ ã| Fك ا¤سـوسات من اXسموعات ã|و

ُرفاعة@/ صوته ã| ويقال /@ Ø ã6 النّ
َفعها@/ َر Êَء Ú»وال الَعرش@, َع� ورَفعأبََويْه ـ@ ã| Fك مyا@ اXب½ÍÒات ã|و

َمرفوَعة@/ ر ÔÌ Ôº فzا َمرفوَعة@, وُفُرٍش ـ@ ã| Fك اُ�خرويّة أ�جسام ã|و

/@١٥ . ٤٠ @ـ@ َرجات الدَّ َرفيُع

من الصفة ثبوت ع� تدّل فَعيل صيغة كانت وØXا درج@, ã| تفسـ�ها مّر قد
اXراتب فوق وجوده تعا8 فهو ٕاليه@/ والنسبة اòفض جهة فيه ي$حظ ف$ ,@ هيى حيث

الوجودّية@/

/@٣ . ٥٦ @ـ@ راِفَعة خاِفَضٌة كاِذبَة ا ßxلَِوقَع لَيَس
ع� يدّل اòفض hوتقد والرفع@, اòفض تقابل ع� ويدّل اòفض@, ã| مّر قد

طبعاً@/ مقّدم فهو الرفع@, مفهوم ã| اòفض مفهوم ¡اظ
/@١٥٨ . ٤ ـ ٕالَيه Eُا َرَفَعه َبل َيقيناً َقَتلوه َوما

/@٥٥ . ٣ ـ Ú ã Òٕا� وراِفُعَک ُمتَوفِّيَک ã Øæ ٕا ×Ï»عي يا Eُا قاَل ٕاذ
من قريبـاً و� مكان ã| ليس تعا8 ا� فٕاّن ّ واXعـنويى Ø ãæالروحا الرفـع يراد

تعا8@/ منه وبعيداً خالياً مكان وليس أ�مكنة Pميع Tيط وهو مكان@,

باXوت إ�ماتة ]ع) ã Ø|التو يكون بأن اXـوت بعد هو فهل الرفع@: كيفيّة وأمّا
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١٩٥ رفق

الروح رفع j Ë»ا� وتصفية البدن بتلطيف اXوت قبل أو والصلب@, �@بالقتل ّ الطبيعيى
اXسيح مورد ã| ØDس و� Wكن@, Fyم فكّل :@ Ø ãæالنورا ّ ال;زخيى اللطيف البدن ذلک مع

لطيف@/ Wتاز اòلق بدء من جسمه فٕاّن الّس$م@, عليه

ـ ِمنه وُروٌح Òhَمر ٕا�× ألقاها وكلَمتُه Eِا َرسوُل Òhَمر عي«Ïابُن الَمسيُح ا Ú̂ ٕا
/@٤@@.@@١٧١

وأ�قـوال والروايـات ا��يـات بـ� Dف والتضاّد اò$ف يرتفع اXع)@: وwذا
والتضعيف@/ التأويل ٕا8 Lتاج و� ا¢تلفة@,

الو|@/ راجع ـ التاّم أ�خذ هو ã Ù|التو وحقيقة

Hتلف ã Ù|التو فٕاّن اXورد@, ã| صادقاً يكون يراد@: مع) ّ بأيى ã Ø|التو أّن 9O و�
بـتلطيف اÇXورد هـذا ã| ã Ù|التو فيتحقّق اXصاديق@, باخت$ف مفهـومه خصوصيّات

الدنيا@/ عن انتقاله Øj TعX Ï»عي بدن وتصفية Ë»ا�

الطور@/ راجع ـ ٦٣ . ٢ ـ الطُّور فوَقكُم ورَفعنا ميثاَقكُم أَخذنا وٕاذ@
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رفق@:

أيضاً والرفيق الُعنف@/ خ$ف رفيق@, فأنا َرفقاً@, قتل باب من به َرَفقُت ـ مصبا
قـتل@: باب من العمَل ورَفْقُت َقُرب@, مثل به وَرفُق ذلک@/ من مأخوذ أ�خَرق@, ضّد
الفـاء Ì»وك oXا بفتح به ارتفقَت ما والَمْرِفق قصدت@, الس�@: ã| ورفقت أحgته@,
والكنيف كاXطبخ الدار ِمرفَق وأمّا إ�نسان@/ َمرفق ومنه لغتان@, وبالعكس@: @كَمْسجد@,
مرافق@/ اXرفق وbع لة@, ا�� Ëºبا التشبيه ع� غ�@, � الفاء وفتح oXا Ì»فبك وLوه@:
bعاً قابلت ٕاذا العرب ٔ�ّن الَمرافق@: ٕا� وأيِديكُم ـ تعا8 قوله ã| اXرفق bع ا Ø̂ وٕا
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رفق ١٩٦

فاغِسلوا ـ تعا8 قوله وعليه هذا@, من مفرد كّل ع� هذا من مفرد كّل aلت Pمع
آباؤكم@/ َنَكح ما َتنكحوا و� م@, Òxأسِلح وليَأُخذوا برؤوسُكم@, وامَسحوا ُوجوَهُكم@,
وحـدته باعتـبار اXتعلّق يفردون فـتارة واحد متعلّق ãæالثا للجمع كان ٕاذا@ ولذلک
مyم واحد مال كّل من خذ أيى صدقة@, منأمواGـم خذ Lو متعلّقه ٕا8 وبالنسـبة
برحاGا م Øwَدوا ركب@الناس قالوا بصيغ@ا�موع, اللفظ Nمعونه@ليتناسب وتارة صدقة,
ٕا�الَمرافق@, وأيِدَيكُم ـ ومنه ورسyا@, برحلها دابّته واحد كّل ركب أيى ا@, ßuوأرسا
متعلّقان له كان وٕان واحداً@, مرفقاً يد لكّل ٔ�ّن ٕا8@مرفقها, يد كّل كّل@واحد @ليغسل أيى
ـ ومـنه بـطرفzا@, بلد كلَّ أيى بَطرفzا@, ِب$دهـم وطئنا قالوا أ�@ك* ã| اXتعلّق ثَنّوا
ا�Fعة والرفقة@: الكعاب@/ وٕا8 بأطرافها فيقال ا�مع وجاز الكعب�@, ٕا� وأرُجلكُم
وا�مع ,@o] ã(ب لغة ã| الراء ØËÉب وهيى الرفقة Ëºٕا زال rتفّرق فٕاذا سفرك ã| ترافقهم

الّـذيى والرفـيق وسـدر@/ ِسدرة مثل ِرفَق وا�مع قيـس@, لغة ã| وبك«Ìها رفاق@/
انـتفعت@, ء@: ãÏ¿بـال وارتفقت بالتفّرق@/ الرفيق Ëºٕا يذهب و� اòليل قال يرافقک@/

ِمرفقه@/ ع� اتّكأ وارتَفق@:

خ$ف فـق فالرِّ ُعنف@, ب$ ومقاربة مرافقة ع� يدّل واحد أصل رفق@: ـ مقا
كّله@/ أ�مر ã| الِرفق Jّب ثناؤه جّل ا� ٕاّن ـ ا¡ديث ã|و أرُفق@, َرفقت يقال الُعنف@,
ِمرفق واÇXرفق@: وموافقة@/ راحة ٕا8 يدعـو ء ãÏ¾ كّل منه يشـتّق Øj أ�صل هو هذا

ã| ِمرفقه ع� اتّكأ ٕاذا الرجل ارتفَق يقال عليه@, ا�تّكاء ã| يس-´ ٔ�@نّه إ�نسان@,
بک@/ الرافـق أ�مـر ـرِفق ÔXوا ثعلـب@/ حكاYا وِمرَفق@, َمرِفق فيه ويقال جلوسـه@/
َمرافق@/ وا�مع رحاض@, ßXا رفق ßXوا ٕا8@وظيفه@/ البع� مرفق به يشّد ا¡بل فاق@: والرِّ

ينام@/ � مرفقه ع� بات ٕاذا ساهراً الرجل ارتفق ويقال

اُ�مـور ã| Ì»اليـ هـو الرفق أّن فق@: والرِّ اللُّطف ب� الفرق ـ ١٨٠ الفروق
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١٩٧ رفق

اXطلوب@/ ٕا8 التوّصل ã| التشديد وهو الُعنف وخ$فه ٕالzا@, التوّصل ã| وال«Îولة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ويـقابله ا�Çانب@, ول� بلطف اXعاملة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
نـرم و Xسازگاري بكلمة بالفارسيّة عنه Ø;ويع وخشونة@/ بشّدة اXعاملة وهو الُعنف

/@Tخويي

والتوافـق Ì»والي والرخاوة واللّطف وال«ÇÎولة واللِّ� اXاّدة هذه ب� والفرق
وإ�عانة@: والقصد والنفع

وأ�جسام اXاديّات ã| Øالتل� من أعّم هو Dف وتستعمل اòشونة ضّد اللينة أّن
أ�خ$قيّات@/ ã| اللينة ومن

Ë»Çا� هذا ã|و رفيق ء ãÏ¾ يقال ف$ أ�جسام غ� ã| يستعمل ا Ø̂ ٕا والرفـق
رفق@/

والدقائق@/ ا�زئيّات ٕا8 والتوّجه الدقّة جهة اللطف ã| وي$حظ
الفائدة@/ وٕايصال الربح وصول جهة ٕا8 وإ�فادة النفع ã|و

اò$ف@/ وفقدان اXرافقة مطلق جهة ٕا8 التوافق ã|و

والتفريط@/ إ�فراط ب� التوّسط مطلق جهة ٕا8 القصد ã|و

الصعوبة@/ تقابلها وال«Îولة

الشّدة@/ تقابلها والرخاوة

العز@/ يقابله Ì»ُوالي

رحم@/ رخو@, ـ راجع
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رفق ١٩٨

� بالتقريب هو ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@: واXقاربة واXوافقة با�نتفاع اXاّدة تفس� أّن فظهر
بالتحقيق@/

/@ ّ ا�نðاعيى با�شتقاق هو ا Ø̂ ٕا اXرفق@: ع� ا�تّكاء مفهوم وأمّا

والرفق@, اللينة جهة مyا كّل ã| ي$حظ أن ف$بّد اXذكورة@: ãæعاXا ã}با وأمّا
فق@, الرِّ من آلة Ëºٕا والِمرفق فق@/ الرِّ نفسه من يُظهر من وهو إ�رفاق@, من فالُمرفق
Tّل فهو اXكان@: Ëºٕا بصيغة قيل وٕاذا عليه@/ با�تّكاء وا�س-احة فق الرِّ وسيلة فٕانّه

العظم�@/ اتصال ã| ول� ِرفٍق

/@٦٩ . ٤@ @ـ َرفيقاً أولئَک وَحُسَن Ò�¡والّصا Îداِء Û¿وال
رفيقاً@, كونه ُيفرض مyم واحد كّل واXراد ا¡الّية@, ع� أو ñا¦ي ع� منصوب
ا¡قيقة ã| اXع) وهذا هو@, حيث من ذات ع� الصفة ثبوت فيه ي$حظ الفَعيل أّن أو

وbع@/ مفرد ع� يطلق ا�نس @كمفهوم

/@٢٩ . ١٨ ـ@ @ ُمرَتفقاً وساَءْت Ìاُب Ú¿ال ِبئَْس
/@٣١ . ١٨@ @ـ ُمرَتفقاً وَحُسَنْت الثَّواُب ِنْعَم

وأخذه@, الرفق اختـيار أيى وا�ختيار@, اXطاوعة ع� ويدّل افتعال ا�رتفاق
Tّل@اس-احة@وارتفاق, انتخاب جهة من ا¤ّل بئس النار أّن يراد مكان, Ëºرتَفق@ٕا ÔXوا

ل$رتفاق@/ Tّل أحسن فهيى ا�نّة قباGا ã|و

/@١٦ . ١٨ ـ ِمرَفقاً ِمنأمركُم َلكُم ئِّي Ôvو ِتِه Òaَر ِمن ربُّكُم َلكُم ÖÌ Ô¿َين
الكهف@/ ٔ�صحاب واòطاب ـ الرفق وسيلة ع� ويدّل آلة Ëºٕا

/@٦ . ٥ ـ ٕا�الَمراِفق وأيِدَيكُم ُوجوَهكُم فاغِسلوا
ٕا8 بانxائها قيّـدت وا�نxاء@: ا¡ـّد جهة من مفهـومها Vملة اليد كانت ØXا
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١٩٩ رفق

يتفاهم ما ٕا8 التكليف فيتوّجه عرفاً@, معلوم مفهومه فٕاّن الوجه R$ف وهذا اXرفق@,
منه@/ العرف ã|

ترجع وخصوصيّاته ,@ Ø ã|عر أمر أيضاً فهو واليد@: الوجه من كّل ã| الغَْسل وأمّا
أو الوجه بغسل خوطب ٕاذا ملّة ّ أيى ã| عرف كّل من ومعلوم ,@Fzف Ø ã|العر اXتفاهم ٕا8
ٕا8 اغسلها قيل Xٕاذا واليَد الذقن@, ٕا8 الناصية ابتداء من الوجه يغسلون م Øuفٕا اليد@:
اXتفاهم هذا R$ف Fغسله الناس من أحٌد وٕاذا اXرفق@ٕا8@أ�صابع@/ ابتداء اXرفقT@من
من اXعروف وOالفه العاقل العرف وينكره وا�سxزاء@, للتعّجب مورداً كان :@ ã|العر

اXتفاهم@/
يكون أن �بّد اXرفق ٕا8 كان ٕاذا اليد حّد فٕاّن الَغْسل@: ã| اXرفق دخول وأمّا

رفق@/ ßXا منxي ٕا8 اليد ُرسغ من اXمتّد الزند عظم انxاء ٕا8

وعظم الزند عظم اتّصال Tّل هو بل الواقع@, ã| مستقً$ عضواً ليس فاXرفق
القول وأمّا اXرفق@, غسل ي$زم الوصل Tّل منxي ٕا8 اليد فغسل ,@Fمفصله أو العضد

جّداً@/ وجيه فغ� مع@: ]ع) ٕا8 حرف بأّن

َصعيداً موا َفَتَيمَّ ـ تعا8 يقول حيث التيّمم ã| اXسح الوضوء@: ã| الغَسل ونظ�
/@٤٣ . ٤ ـ وأيدَيكُم بُوجوهكُم فامَسحوا َطيِّباً

حـّد ٕا8 وهو إ�ط$ق عند عرفاً اليد من اXتفاهم ٕا8 ين½Íف اليد فٕاط$ق
اXسـح ع� يدّل واليد@: بالوجه اXسح ٕاط$ق وكذا به@, التقييد ٕا8 Jتاج و� الزند@,
اليد ومسح الوجه@, أع� من الوجه مسح وهو العرف@, وأهل اXلل ب� Dف اXتعارف

واXكاXات@/ التخاطب عليه Nريى أمر وهذا أ�صابع@, آخر ٕا8 الزند من

ب� Dف اXتفاهم خ$ف هو ما ٕارادة فكذلک قرينة@, ٕا8 Jتاج التجّوز أّن فgا
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رقب ٢٠٠

وتقييد@/ قرينة ٕا8 Jتاج العرف أهل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رقب@:

وتـرقّبته ورقـبته َرقـيب@, فأنـا حفظته@, قتل@: باب من أرقُبـه رقبته ـ مصبا
ُرقـباء@, وا�ÇÇمع أيضاً@, رقيب فأنا انتظـرته@, منه@: Ëºٕا Ì»بالك قبة والرِّ وارتقبـته@,
له@, كسب و� الكسب يستطيع � الّذيى وأ�رامل الشيوخ من رسول وزان قوب والرَّ
والَمْرَقب@: له@/ ولد � الّذيى أيضاً@: قوب والرَّ وصلة@/ معروفاً يرتقب ٔ�@نّه بذلک يى Ùd
الداَر زيداً وأرقبُت عذابه@/ خفت ا�@: وراقبت الرقيب@/ عليه يقف ف ßÌ¿ـ ÔXا اXكان
له@/ Oلتب صاحبه موت َيرُقب واحد كّل ٔ�ّن اXراَقبة@, من وهيى ق[@, الرُّ Ëº�ٕوا ٕارقاباً@,
ع� هو قاِب@: الرِّ ã|و ـ تعا8 وقوله ِرقاب@/ وا�مع معروفـة@, ا¡يوان من قَبة والرَّ

الرقاب@/ فَّک ã|و أيى مضاف@, حذف

الرقيب@, ذلک من ء@, ãÏ¾ ÇXراعاة انتصاب ع� يدّل مّطرد@, واحد أصل ـ مقا
عليه يَقف ã8العا اXكان والَمرقب@: وِرقباناً@/ ِرقبة أرُقُب َرَقْبت منه يقال ا¡افظ@, وهو
مُنتصبة, ا Øu@�ٔ قَبة, اشتقاق@الرَّ ومن@ذلک بالÍÚÉيب@, الَميسر ã|@وكّلXا والرقيب: الناظر/
ٕايّاها تُعطيه أن وذلک الداَر@, ف$ناً أرقبت ويقال نظره@, عند ينتصب �بّد الناظر ؤ�ّن

وهيى لک@/ فهيى قبلَک ُمتُّ وٕان ,@ Ú ã8ٕا رجَعْت ãقب� ُمتَّ ٕان له يقول Øj كالُعمريى يسكyا
اXراقبة@/ من

التعارف ã| وُجعل ا�ملة@, عن wا Ø;يع Øj اXعروف@, للعضو Ëºٕا َقبة@: الرَّ ـ مفر
وكذا رأساً كذا َيربط ف$ن فقيل اXركوب@, عن وبالظَّهر بالرأس Ø;ُع Fك للَمFليک@, ÓÊºٕا
ا¡افظ@/ قيب: والرَّ حفظته@, أصبُت@رقبته@,@ورقبُته@: رقبة@مؤمنة/@ورقبُته@: َفتحرير َظهراً/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



٢٠١ رقب

والتحقيق@:

ع� إ�¾Ìاف أو التحقيق بقصد ا¡رس هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
خصوصيّاته@/ عن مفتِّشاً ء ãÏ¾

ا¡فظ@وا¡رس@والرعاية@واXواظبة@وا¡سب وب� بيyا الفرق رصد@: ã| مّر وقد
والتفتيش@/ التحقيق مع اXواظبة هيى اXراقبة ٕاّن وقلنا وا�نتظار@/

اX$زمة@/ ã| اXداومة هيى واXواظبة
مستمّرة@/ ومراقبة حفظ هو وا¡رس

فراجعه@/ ـ والضبط الرعاية مطلق وا¡فظ

واòوف وا�نتظار ء ãÏ¾ Xراعاة وا�نتصاب با¡فظ ال-ّقب تفس� أّن فظهر
باللّوازم@/ وتفس� بالتقريب هو ا Ø̂ ٕا وأمثاGا@:

الرقيب@, مصاديق ومن ال-ّقب مظهر ا Øuفٕا ا¢صوص@: العضو ]ع) الرقبة وأمّا
عـملها جـريان القوي وهذه والشـاّمة@, والسامعة بالبا¼Íة يتحقّق ا Ø̂ ٕا ال-ّقب فٕاّن

فهيى القوي@, هذه ٕاعFل ã| عاملة مديريّة Gا الرقبة فكأّن بالرقبة@, تتحقّق ا Ø̂ ٕا وIقيقها
أمراً@/ يراقب ٕانسان من علzا الرقيب ٕ�ط$ق أقرب

Øj صفًة@, َحَسن ع� َقب الرَّ من مأخوذة تكون أن يبعد ف$ الرقبة@: صيغة وأمّا
للتأنيث@/ أو للوحدة والتاء للعنق@, اXع) ]ناسبة ÓÊºٕا جعلت

/@١٣ . ٩٠ ـ َرَقبَة َفکُّ الَعَقبة ما أدراك وما ُمؤمنة@, َرَقبٍة فَتحريُر

/@٤ . ٤٧ ـ قاب الرِّ َب ÖÍÉف علzا@, Ò�والعامل قاب الرِّ ã|و
واXدير عليه الرقيب كون@العنق@هو باعتبار إ�نسان@, ع� الكلمة هذه فاُطلقت
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رقب ٢٠٢

وا¡واّس القوي Vمع هو والرأس والرأس@, البدن ب� الواسطة وهو ُ�موره@, اXدبِّر
وبـتقّومه ا¡ياة@, ã9تنت بقطعه الّذيى هو الظاهريّة ا�وارح ب� من والعنق إ�نسانّية@,

ã|و قاب@/ الرِّ بÍÉب اXوت صورة ã| التعـب� تري هذا وع� ا¡ياة تدوم وانتصابه
رقيباً ال-ّقب@وكونه [نع الرقّيّة فٕاّن الرّقّية@/ من الرقبة@وفكّها بتحرير ا¡ياة ٕادامة مورد
وٕادامة الÍÉر ودفع �òا وجلب الص$ح تشخيص ã9ينت ال-ّقب@: انت9 وٕاذا عليه@,

ا¡ياة@/
/@٥٩ . ٤٤ ـ ُمْرَتِقبون م Ô Úuٕا فارَتِقْب

وعـواقب أمورهم جريان عن بالتحـقيق علzم ٕا¾Ìافک Iت فاجعلهم أيى
أمورك@/ يرتقبون م Øu@أ Fك معيشxم@,

/@١٠ . ٤٤ ـ ُمب� بُدخاٍن Êُء Ú»ال ãçتأ يَوَم فارَتِقْب
الدخان ومن اXاّدة@/ nعا فوق وهو ا¤سوس وراء ما Ònعا هو ال«Êء من اXراد
اXوت ساعات ã| يظهر اXع) وهذا وا�بت$ء@/ واòفقان والشّدة والظلمة الكدورة هو
فzا والشّک اليق� وعن واXوت ا¡ياة عن ا��ية سابق ã| البحث عليه ويدّل وبعده@/
يتربُّكُم ÔZو ييى ÔJ هَو ٕاّ� ٕالىه � موقن�@, Ôrُكن Fٕان Ôyبي ْرضَوما واتوأ�َ مى السَّ ـ@@رّب

فارَتِقْب@/ َيلَعبون َشّکٍ ã| ُهم َبْل ل�@, أ�وَّ آبائكُم وربُّ
ا�Çم$ت بقرينة ـ wم ا¤يط والعذاب العاّم ا�بت$ء اXراد@: يكون أن وZكن

الَعذاَب@/ َعنّا o@كِشْف ربَّنا ,@oأل َعذاٌب هذا يَغ¿Ïالنّاَس ـ بعدها

/@١٨ . ٢٨ ـ@ قَُّب@ Ò Ò#َي خاِئفاً الَمدينِة ã| فأصَبَح
/@٢١ . ٢٨ @ـ@ قَّب Ò Ò#َي خاِئفاً ِمyا َفَخَرَج

أ�عداء@/ من التعقيب ٕاحساس بعد اُ�مور وVاريى أ�وضاع ع� يُ¿Ìف أيى
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٢٠٣ رقب

/@ ٨ . ٩ ـ@ ة@ ِذمَّ و� ٕاّ�ً فيكُم يَْرُقبوا � َعَليكُم َيظَهروا وٕان @َكيَف

هو والذمّة وLوها@, الطبيعيّة الثابتة والع$قة الربط عن عبارة ٕانّه إ�ّل@: ã| سبق
ربط ٕا8 وتوّجههم ٕا¾Ìافهم عدم واXراد الظاهرّية@/ اXعاهدة أو بالتعهد ا¡اصل الربط

السابقة@/ الروابط عن يفتّشون و� تعلّق أو عهد أو

صـيغها ب� ا¡اصل الفرق هو وال-ّقب@, وا�رتقاب الرقب ب� الفـرق وأمّا
ا¢تلفة@:

إ�¾Ìاف@/ مطلق فالرقب

وأخذه@/ وانتخابه الرقب اختيار ع� يدّل وا�رتقاب

ف-ّقَب رقّبته فيقال جانب@, من وIريک تأث� أثر ã| ا�ختيار هو وال-ّقب
مواردها@/ ã| ملحوظة ãæعاXا ـ@@@وهذه

ٕاّ� َقـول ِمن َيلِفُظ ما َرقيٌب@, َمَعكُم ã Øæ ٕا وارَتِقبوا zم@, َعلَ قيَب الرَّ أنَت @ُكنَت
/@٥٢ . ٣٣ ـ@ @ َرقيباً ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ َع�× Eُا وكاَن َعتيٌد@, َرقيٌب َلَديْه

عن مفتِّشاً ء ãÏ¾ ع� وا¡رس إ�¾Ìاف من قلنا ما مفهومه ا� غ� ã| الرقيب
فيه والتحقيق والتفتيش وا¡رس فإ�¾Ìاف اXتعال@: ا� ٕا8 نسب وٕاذا خصوصيّاته@/

بالقّوة@/ � فعً$ ومتحقّق Ø ãفع� تعا8

وهـو Wكن كّل ع� وٕاحاطة ٕا¾Ìاف وله موجود كّل ع� رقيب تعا8 فا�
وما ÏÉم Dف وتطّوراtم أ�شخاص حا�ت Pميع nوعا خلقه أمور Pزئيّات عارف
ٕا8 ÇJتاج و� والتفتيـش@, بالتحقيق علمه و�@يزيد يكون@, وما كان وما يسـتقبل

علمه@/ وٕاحاطة اطّ$عه تgيل ã| التفتيش

ف@عليه@ٕا¾Ìاف@تفتيش@عن@أموره وأعFله وأطواره ßÌ¿أن@يتوّجه@بأّن@ا�@م فللعبد
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رقد ٢٠٤

َلبالِمرصاد@/ َربََّک ٕانَّ ـ@ وأخ$قه ونيّاته

اÔXهيِمن سيب@, Ò¡ا البص�@, ا¡افظ@, الرقيب@, ـ س) Ô¡ا اÊº�ٔء ب� الفرق فظهر
ماّدته@/ ã| خصوصيّة بلحاظ مyا @فكّل ـ

الكرZة@/ ا��يات ã| باXاّدة التعب� لطف وظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رقد@:

الليل@, بنوم Oّصه وبعÎÉم uاراً@, أو ليً$ نام وُرقاداً@: وُرقوداً َرقْداً َرقَد ـ مصبا
ُرقود@/ وُهم أيقاظاً م Ô{َس ÒIو ـ@ تعا8 قوله ã| اXطابقة له وي¿Îد ا¡ّق@, هو وأ�ّول

وتأخر@/ قعد أ�مر@: عن ورقد نيام@/ وهم مفتّحة أعيyم ٔ�ّن Ìون@: Ù»فXا قال

رقد يقال النوم@, قاد فالرُّ منه@, ويشتّق النوم@, ع� يدّل واحد أصل رقد@: ـ مقا
wا@/ أقام ٕاذا بأ�رض الرجل أرقد منه@: اشتّق الّذيى ومن ُرقوداً@/

أيى ُرقـود وقوم وُرقاداً@, وُرقوداً َرقْداً َيْرقُد رقد وقد النَّـوم@, قاد@: الرُّ ـ صحا
بـه@/ أقام باXكان@: وأرقد أنامه وأرقده الَمضجع@/ والَمْرقد@: النَّـومة@/ قْدة@: والرَّ ُرقَّد@,
أ�سفل@/ طويل َدّن والراقود@: أÌºع@/ ارِقداداً@: وارقَدَّ Ìبه@/ Ò¾ مَن ُيرقَد َدواء والُمرِقد@:

وَرقود@/ راِقد وهو وُرقوداً@, وَرقداً ُرقاداً َيرقُد إ�نسان َرقَد ـ ا�مهرة@٢@.@٢٥٢
َرقدة@: إ�نسان وَرقَد َمراقد@/ وا�مع اXضجع@/ واXرقد@: قد@/ الرَّ وكذلک النَّوم@, قاد@: والرُّ
فأمّا Zانّيـة@/ لغة /@ ديى Òوا� َمل Ò¡ا كفعل النشاط من الوثب َقدان@: والرَّ نَْوَمـة@/ نام ٕاذا

ُرقاداً@/ العرب ت Ød وقد صحيح@, Ø ãèبعر فليس الراقود@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٠٥ رقد

والتحقيق@:

والزaة, حالة@ا�بت$ء ã|@والنوم ا�ستقرار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
يشاwها@/ ما أو إ�س-احة مع النوم أو

مطلقاً@/ � وشّدة كان@لرفع@ابت$ء إ�قامة@ٕاذا ع� يطلق ا�ستقرار حالة وباعتبار
أيضاً@/ القيد هذا مع النوم ع� ويطلق

ا¤دوديّة بعد اس-احة حالة ٕا8 لتحّول مصداق فٕانّه النشاط@: من الوثب وأمّا
/@ وا�ديى ا¡مل حال جريان ÏÉقت[ وا�بت$ء

ا�س-احة@/ ã| Fك Tّل ã| وا¦كّن ا�ستقرار فبمناسبة الراقود@: وأمّا

واختار الدنيا وابت$ءات@ا¡ياة الشدائد من Hلّص اXّيت@قد فكأّن الَمرقد@: وأمّا
الق;@/ ã| ونام وا�ستقرار ا�س-احة

/@٥٢ . ٣٦ ـ@ َمرَقِدنا@ ِمن َبَعَثنا َمن ْيَلنا َو يا قالوا

ذ@كرناه@/ الّذيى اXع) يؤيّد وهذا النوم@, طيب عن وبََعثنا اس-احتنا Tّل من أيى
ا¤ّل جهة من oالتعم وZكن النوم@/ مشابه فهو واحد@, Fzف واXناط اXوت أخ والنوم
م Ùwَر ٕا�× أ�ْجداِث ِمن ُهم فٕاذا ـ@ ال;زخيى َدث@والَمرقَد Òا� يشمل Ø1ح أيضاً واXسَتَقّر

ية@/ ا�� ْيَلنا@/// َو يا قالوا َيْنِسلون@,

وIقيقها تعقّلها �Zكن ا��خرة@وخصوصيّاtا@: ا�زئّية@اXربوطة@بالدار واُ�مور
أن ا¤Çتاط العـاقل فللمؤمن ا¤دودة@/ وإ�درا@كات ا�«Êنيّة والقوي ا¡واّس wذه

َتشاَبه@/ ما َفَيتَّبعون َزيغ قلوwم ã|اّلذين وأّما ـ@ الش}ات@ عند يتوقّف

من وأمثـاGا اXباحث هذه حول التحقـيق عن نعتذر الكـتاب هذا ã| وLن
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ا¤دود@/ Í¼القا فكرنا ٕالzا يصل � جزئيّة مباحث

/@١٨ . ١٨ ـ@ Êِل@ Ù¿ال وذاَت اليَِميِن ذاَت }م وُنَقلّ ُرقود وُهم أيقاظاً م Ô{َس Ö ÒIو
النـوم بـ� Dفـ حالة ع� كانوا م Øuوٕا صفًة@/ َرقَد أو راِقد bع ØËÉبال قود الرُّ

بالنوم@/ شبيه وهو واXوت@,
واXضيقة@/ الشّدة من متحّولة ا¡الة@, تلک ع� كانوا فقد

اXوردين@/ ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رّق@:

وخـ� رقيق@/ فهو غـلظ@, خ$ف ÍÈب@: باب من يِرّق ء ãÏ¿ال رّق ـ مصبا
فـيه@, قليلة لغة Ì»والك فيه@, يكتب ا�لد ّق@: والرَّ رقاقة@/ الواحدة رقيق@, أيى ُرقاق
ُرقوق/ الس$حف@,@وا�مع َذ@كر ّق: والرَّ َمنشور/ @ِرقٍّ ã| @قوله@تعا8@: ã| بعÎÉم wا وقرأ
رقيق@, فهو ÍÈب@, باب من َيِرّق الشخُص َرّق مصدر وهو العبودّية@, Ì»بالك ّق والرِّ
وُمَرّق مرقوق فهو وأرققته قتل@, باب من أُرقّه رققته فيقال ويتعّدي@با¡ركة@وباGمزة@,
وbعه ,@bواُ�ن الذكر ع� الرقيق ويطلق السكيت@/ ابن قاله ـ@ وُمَرقّة مرقوقة وأمَة

ã| أيى صدقة الرقيق ã| وليس َرقيق@, َعبيد فيقال أيضاً ا�مع ع� يطلق وقد أِرقّاء@,
اòدمة@/ عبيد

اضـطراب ãæوالثا للجفاء@, Uالفة تكون صفة ـ أحدYا أص$ن@, رّق@: ـ مقا
أ�رض وهيى قاق الرَّ ومنه َرقيق@/ فهو ِرّقة@, يقال@رّق@َيِرّق الرّقة@, ـ فأ�ّول مائع@/ ء ãÏ¾
أيى رقََق ماله ã| الفّراء@: قال الِعظام@/ ã| َضعف والرقََق@: ّق والرِّ ّق الرَّ أيضاً وهيى ا�òالّليِّنة@/ قاق@: والرُّ معروف@/ فيه@, ُيكتب الّذيى ّق@: والرِّ عنه َينُضب اXوضع ّقة@: والرِّ قّلة@/
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٢٠٧ رّق

ا¡م$ق@/ ã| دار وَترقرق@الدمع: Xع@/ ٕاذا ء: ãÏ¿م@َترقرَق@الGقو ـ ãæوأ�صل@الثا الرقيق@/
تدور@/ ا Øu@كأ رأيxا ٕاذا الشمس@: وترقرقت ال«Ìاب وترقرق

البيضاء@/ الصحيفة ّق@: الرَّ وقال@الليث: فيه@/ ما@ُيكتب ّق@: الرَّ ـ ٨@.@٢٨٤ الxذيب
فآخٌذ القيامة@, يوم @آدم ã(ب Hرج@ٕا8 ã1ّال الصحائف ّق الرَّ َمْنشور, رّق ã| الفّراء@: وقال
اXكتوب أّن ع� يدّل الفّراء@, وقول منصور@: أبو قال ب¿Êله@/ كتابه وآخذ بيَمينه @كتابَه
,Ëº�ٕا ع�@بناء منه و�يؤخذ العبيد@, والرقيق الُعبودة@, ّق: الرِّ وقال@الليث: يسّمي@َرقّاً@/
Xالكهم َيرقّون م Øu@�ٔ رقيقاً@, الَعبيد يى Ød قال@أبو@العباس@: عبداً@/ صار ف$ن@أيى َرّق وقد
مصدر@, وق فالسَّ ٕالzا@, تُساق أ�شـياء ٔ�ّن ُسـوقاً السوُق يى Ùdو ضعون@/ ÒOو ويذلّون
كّل ã| عاّم الرقيق مصدر ّقة@: والرَّ التَّمساح@/ اXاشية@: ذوات من ّق والرَّ ,@Ëºٕا وق والسُّ
ضعف َقق@: والرَّ ال-اب@/ اللّيِّنة أ�رض قاق@: والرَّ الدين@, رقيق ف$ن يقال Ø1ح ء ãÏ¾

رقيقاً@/ صار ٕاذا َيرّق ء ãÏ¿ال وَرّق رaته@, ٕاذا أِرّق له رققت ويقال الِعظام@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

رحم@: ـ ã| سبق وقد الغلظة@/ يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وغ�ها@/ والرفق وا¡ّب والعطوفة والرحم اللطف ـ مواّد وب� بيyا الفرق

Øj ا¡نّة Øj العطوفة Øj اللطف Jصل Øj أّوً� القلب ã| توجد الّرقّة ٕاّن وقلنا
الرaة@/ Øj الرأفة Øj الشفقة Øj ا¤بّة

الرقيقة@, والصحيفة رقيق@, ٕانّه حيث من الرقيق ا�لد أ�صل@: مصاديق ومن
و� فيه غلظة و� مو�ه جنب ã| متواضع خاضع مطيع ٕانّه جهة من الرقيق والعبد

ولطف@/ تاّم انعطاف وله بوجه Ø;تك و� خشونة
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رقxّا@, بلحاظ الضعيفة والعـظام ليِّـنة@, ا Øuٕا حيث من اللّيِّـنة أ�رض وهكذا
/@�òا ã| وهكذا ولطفها@, انعطافها بلحاظ وا¦ساح

وٕادامxا@/ الرقّة تكّرر ع� فيدّل كالرقرقة@: اXضاعف ّ الرباعيى وأمّا

حاله@/ و]ناسبة Mسبه ء ãÏ¾ كّل ã| الرقّة أّن 9O و�

/@٣ . ٥٢ ـ@ َمْنشور@ َرّقٍ ã| َمْسُطور وكتاٍب والطُّوِر
الظهور ã| يوجد وIّول تطّور أّول ٕا8 به ويشار ا¡ال@واGيئة@وا¡ّد, هو الطور
حّد آخر أو اòلق@, من أ�ّول ã Øوالتج� ا�بتدائيّـة اXرحلة وهو والوجود@, ã Ùوالتج�
الكـاملة@, والروحانيّة القرب مقام وهو إ�نسان@, لس� uائيّة ومرحلة كFليّة وحالة
الفيوضات لقبول ويستعّد والتفويض@, oالتسل مرتبة ٕا8 السالک يوصل اXقام هذا ã|و

للحّق@/ اXرآتيّة وفzا الربانّية@, والصفات اÊº�ٔء ã Ø�Qو اG�ٕ×يّة

الكـاملة@, والرقّة واللّطف التاّمة@, والروحانيّة الّصفاء تتحقّق اXرتبة هذه ã|و
الزا@كـية@, النـفوس وتتطّهر ,@ ãÏ¾الغوا وترتفع الظلFنّية@, والكدورات ا¡Çجب وتزول
من ملقاة كلFت الطاهرة ألواحها ã| وتسطر الغيبّيـة@, الواردات فzا تكتب وحينئٍذ

التكوينّية@/ ا� أحكام صحائفها ã| وتنعكس اG�ّٕية@, واXعارف ا¡قائق

Fك الرّقة@/ لوازم من وهو اXقبوض@, ّ المَطويى مقابل ã| اXبسوط هو واXنشور
والتحّجب@/ الكدورة لوازم من وا�نقباض ا�نطواء أّن

تلک عن عبارة الطور فٕاّن ّق@: الرَّ ع� وهو الكـتاب@, ع� الطـور تقّدم وأمّا
ا� من ا�اريى ا¡كم هو والكتاب التكوينـّية@/ اXتعال ا� من القريبـة الُعليا اXرتبة
هو البسيط والرّق اXنّظمة@/ اXسطورة اXضبوطة وا¡قائق والتقديرات اXتعلِّق والقضاء

تعلّقاً@/ أ�حكام تلک بعد فهو الطور@, مصاديق من
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التـوراة هو والكتاب سـيناء@, طور جبل هو فالطور :@ ّ الظاهريى التفس� وأمّا
بالرّق@/ مكتوباً كان ولعلّه بطور@, TعX Ïºمو مناجاة بعد النازل

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رقم@:

الكتاب@: ورeُت َمرقوم@/ فهو وشيته@, قتل@: باب من َرeاً الثوب رeت ـ مصبا
معلوم بَرقْم ãÏ ß¾ُو أيى ُرِقم ثوب كّل الرقم فارس@: ابن قال /@oوَرق َمرقوم فهو @كتبته@,
رقم@, ما Çّز Òòا من قَم الرَّ :@ Ø ãèالفارا وقال رقم وبرود َرْقم@, برد فيقال ,@ ÓFعل صار Ø1ح

وLوها@/ كالكتابة غ�ه من ه Øñ] بع$مة أعلمته ء@: ãÏ¿ال ورeت

اòّط@/ ْقم@: فالرَّ ذلک@, أشبه وما وكتابة خّط ع� يدّل واحد أصل رقم@: ـ مقا
فهو ãÏ ß¾ُو ثوب وكّل اXاء@/ ã| َيرقُم هو صناعة@: ã| للحاذق ويقال الكتاب@/ :@oق والرَّ
الكتاب@, oتعج قْم الرَّ اòليل@: قال كالنقش@/ ظهره ع� ما ا¡يّات من وأ�رقم َرْقم@/
ا Ø̂ وٕا ة@, Öeَر للروضة وقال التنقيط@/ من بع$ماtا حروفه ُبيِّنت ٕاذا مرقوم@: كتاب يقال

أ�رض@/ ع� قْم كالرَّ ا Øu ٔ� بذلک يت Ùd
اXاَء@: َيرقُم وهو ـ وقوGم َمرقوم@/ كتاٌب ـ تعا8 قال الكتابة@, قم@: الرَّ ـ صحا

ã| وهو كتابته@, الثوب@: وَرقُْم ْقم@/ الرَّ �@يثبت حيث َيْرقُم أن باُ�مور ِحذقه من بلغ أيى
ال;ود@/ من ÍÈب أيضاً قْم والرَّ مثله@/ ÓDترق تُه Øeور الثوب@, رeت يقال مصدر, أ�صل
الكتاب@/ :@oق والرَّ الداهية@/ ِقم@: والرَّ أعضادYا@/ بباطن أ�ثران والفرس@: ا¡Fر ورeتا
وقص½Îم@/ لوح@فيه@أÊºؤهم هو قo@يقال الرَّ ,@oوأصحاب@الكهف@والرق وقوله@تعا8:

بنيان@/ أم أ@كتاب oالرق ما أدريى ما قال@: ٕانّه عبّاس ابن وعن

قيل :@oالرق وأصحاب الكتاب@, oتعج هو وقيل الغليظ@, اòّط الرقم@: ـ مفر
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/@oرق حجر ٕا8 نُسبوا وقيل مكان@, Ëºٕا هو

:@oوال-قـ قْـم والرَّ القرآن@/ ã| ذ@كره جاء الّذيى وهو :@oق الرَّ ـ البلدان معجم
أطراف من البَلقاء وبقرب َمرقوم@, :@oرق وكتاب حروفه@, الكتاب@ونَقْطه@وتبي� oتعج
بب$د م Øu@أ والصحيح الكهف@, أهل به أّن بعÎÉم يزعم ,@oالرق له يقال موضع الشام
قِطم�@, كل}م Ëºٕا عبّاس@: ابن عن وُرِويى الكهف@/ فيه الّذيى ا�بل ٕانّه وقيل@: الروم@/
ّس@, الرَّ ورسـتاقها أفُسس@, مyا خرجوا ã1ّال مدينxم Ëºوٕا دقيانوس مَلكهم Ëºوٕا
ب� الكهف أصحاب فيه الّذيى اXذكور والكهف ذلک@/ غ� وقيل /@oق الرَّ الكهف Ëºوٕا
الكهف@/ راجع ـ يوماً Ì¿ع أحد أو أيّام ع¿Ìة طرسوس وب� وبينه ونيقَيه@, َعموريَة

ملک داقيوس Tالروم ملوك Xمن والث$ثون ا¡اديى ـ ١١٥ وإ�¾Ìاف التنبيه
الكهف أصحاب الفتية هرب ومنه عظيمة@, مقتلة مyم فقتل النصاري وتتبّع سنت�@,
ألف Lو ع� وهو أفسيس مدينة Ø ã}Ì¾ Rاوس يعرف الروم جبال من جبل ã| وهم
وخربت@, الوقت هذا ã| عyا البحر فبُعد الروم ع�@Mر اXدينة هذه وكانت مyا, ذراع

مyا@/ ميل Lو ع� مدينة وُأحدثت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان@, موضوع ّ أيى ã| وآثار m$ع ٕاNاد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
بع$مة أعلمته َء@: ãÏ¿ال ورeت وشيته@/ الثوب@: ورeت كتبته@/ أيى الكتاَب رeت فيقال@:
وال;د اòّز من ُيرقم ما oوالرق وا¡ركات@/ بالنقط أعجمته الكلFت@: ورeت ه@/ Øñ]

وغ�ه@/ والكتاب

ã| النظر أّن :@Ëºوالر والنقش واòّط الكتابة ـ ومواّد اXاّدة هذه ب� والفرق
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طبيعيّاً@/ أو مكتوباً oمستق غ� أو ÓDمستق اXمتّد أ�ثر أيى اòطوط@, نفس ٕا8 اòّط
جـهة ٕا8 Ëºالر ã| والنظر /@ ãæعاXا oلتفه وكلFت ألفاظ ثبت ٕا8 الكتابة ã| والنظر

والتلوين@/ الðي� ٕا8 النقش ã|و أ�ثر@/ ٕابقاء

/@٩ . ١٨ ـ َعَجباً آياِتنا ِمن كانوا oوالّرق الَكهِف أْصحاَب أنَّ َحِسْبَت أْم
ã| كانوا ٕاuم التار± كتب ã|و بالروم@, كانوا الفتية أّن الكهف@: ماّدة ã| سيتّضح

عبادة ٕا8 يدعو وكان الروم ملوك من Tدسيوس Xِدقيوس@, دقيانوس حكومة زمان
ظاهراً@, أفُسس@, ã| حكومته وكان@مقّر النصاري@ويقتلهم, ويتتبّع ا£وسّية@, أ�وثان@أو

العAنّية@/ تركيا غرب ã| البñنطيّة مدائن من قريبة

وكان الب$د@/ تلک ع� ينطبق � أ�ردن@: Ø ã}Ì¾ ã| البَلقاء ã| الواقعة oفالرق
لتقّدم oالرق كلمة hبتقد والكهف@, oالرق بأصحاب ـ Ø;يع أن الصورة هذه ã| �زماً

الكهف@/ ã| كوuم ع� بلدهم

قـد أمـورهم جريان وٕاbال أÊºءهم فٕاّن ,@ ّ اللغويى ]عناه oالرق أّن والظاهر

ã| اXسيحيّة ا¡كومة جانب من اXدينة@, ٕا8 مyم أحد بعث زمان ã| لوح ã| رeت
بالروم@/ الزمان ذلک

أمورهم@, جريان من الكرZة ا��يات ã| ذ@كر ما ٕا8 ٕاbاليّة ٕاشارة ذ@كره@: ولعّل
الكهف@/ ã| اXنصوبة الصحيفة تلک ã| رقم ما يطابق فٕانه

ã| كث�ة الكهوف فٕاّن به@, وIديدهم تعييyم ٕا8 يش� :@oالرق ذ@كر ٕاّن وأيضاً
فzا@/ ماتوا قد أفراد فzا يري ما وكث�اً ا�بال@,

ذلک فٕاّن علzم@: أحد اطّ$ع وعدم سنة ثلAئة امتداد ã| Tفوظ� كوuم وأمّا
وهـم ـ@ الَيـِميِن ذاَت م Ô Ô{ وُنقلِّ ـ الطبيـعيى ا�ريان عن وخارج خارق أمر ا�ريان

www.attaweel.com



رقم ٢١٢

وقّوته@/ ا� بتأييد باقون Tفوظون
ا¡اصل الرعب أّن ٕاّ� الكهف@, ã| شاهدوهم قد الناس من بعضاً أّن يبعد و�
ٕا8 أشار Fك علzم وا�ط$ع مyم القرب من مانَع الكلب ومنظرة مناظرهم رؤية من

تعا8@: بقوله اXع) هذا

/@١٨ . ١٨ ـ ُرْعباً م Ôyِم ِلئَت Ô ÒXو ِفراراً م Ôyِم لََولَّيَت م Öz َعلَ oّطَلْعَت لَِو
/@١٨ . ١٨ ـ بالَوصيد ِذراَعيْه باِسٌط م Ô{ وَكلْ

اXسيح مي$د من ãæالثا القرن أواخر ã| كان أ@نّه فالظاهر دقيانوس@: زمان وأمّا
إ�س$م@/ ظهور من قريباً بعثxم زمان التقدير هذا ع� فيكون الثالث@, القرن أوائل أو

أعلم@/ وا�

ã| Uتلفة oمفاه والضيق السعة جهة من فلها إ�س$م@: قبل الروم Wلكة ٕا8وأمّا ٕايران ãي� وما الرّس ٕا8 الشامات ãي� ما هو مyا اXسلّم íXوا اXاضية@/ أ�دوار
تـلک تسّمي وقد ,@ ãالفع� واليونان ا¡اÍÈة العAنيّة اXملكة فيشمل آدرياتيک@, Mر

القدZة@/ والقسطنطينيّة بñنطيّة ãÏÈبأرا اXملكة
/@٢ . ٣٠ ـ َسَيغِلبوَن }م َغلَ َبعد ِمن أدæأ�رضوُهم ã| الروُم ُغلَبِت ,@ Ðn@َا
يومئٍذ@/ Vوسيِّ� إ�يرانيّون وكان اXسيحّية@, ع� والروُم ٕايران@, Tاربxم يراد

Îُدُه Ö¿ يَ َمرقوٌم ِكتاٌب ّيـون ِعلِّ ما أدراَك َوما Ò�ِعلِّّيـ ãa لَ أ�براِر كتاَب @ ٕانَّ Uَّك@
/@٢١ . ٨٣ @ـ@ بون اXَقرَّ

علzا@: اXكتوب دون ٕالzا النظر وكان الكتابة جهة الكتاب كلمة من اُريد ٕاذا
يكتب fا ـ الُفّجار ِكتاَب ٕاّن الِكتاب@, َيْعَلمون � الِكتاَب@, @ُيعلُِّمكُم ـ ã| Fك به@, Ø;فيع
النـفس لوح ٕاّن فـيقال /@ ّ مـعنويى أو ّ مـاّديى لوح ّ أيى من وأعّم ملحوظ@, غ� عليه
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اليَوَم@/ ِبَنفِسَک ×a كَ @ِكتابََک ٕاقَرأ ـ كذا عليه مكتوب

والعلِّيّون والتضّيق@/ ا¤دوديّة وهو جن السِّ من مبالغة صيغة كفِعِّيل � جِّ والسِّ

ã| كان من Ø ã Ùالِع� فٕاّن والنون بالواو bـع وقد أيضاً@, مبالغة صيغة كفِعِّيل Ø ã Ùالِع� bع
فـهذا اXطمئّنة@, والنفوس اX$ئكة من ا�رتفاع@, من عالياً حّداً وواصً$ مبالغاً العلّو

غ�ه@/ أو الديوان ]ع) ليس وأيضاً به@/ ملحقاً وليس القاعدة@, ع� ا�مع

أ�عFل وآثار ا¡قائق صور فzا اXنتقش النفس لوح هو الكتاب@: من واXراد
والسعة@/ الروحانيّة واXضيقة والكدورة والصفاء والظلمة النور من

السيِّئة اXنحرفة@وأ�عFل الفاسدة@وأ�فكار العقائد فيه ما@يضبط الفّجار فكتاب
وا¡ركات@الشنيعة, وهذه اُ�مور  توجب تكّدر  لوح النفس وظـلمxا  وتـضيّقها وÇTجوبيxّا

السّج�@/ مAل ã| وص�ورtا

مصداقاً ا¡قيقة ã| فتص� النازلة@: الدنيا الرتبة هذه ٕا8 بلغت ٕاذا النفس ٕاّن Øj
مفهومه@/ فzا ويتحقق فzا Ë Ø»ويتج السّج�@, مصاديق من

أّن Fوك الفاجرة@/ حركاtا bيع آثار فيه مرقوماً كتاباً السّجينيّة النفس فتكون

ã| أيضاً � فالسـجِّ وا¤جوبّيـة@: اXضـيقة حقيقة ظّل ã|و � سـجِّ ã9ل الفّجار @كتاب
والظلمة@/ التضيّق m$ع فيه مضبوط كلَْوٍح ا¡قيقة

مyم@, ومصداقاً ِعلِّيّ� Tيط ã| وكونه أ�برار كتاب ã| Nريى اXع) هذا ونظ�
ÍÉJو علzم ويطّلع وجودهم, ع$_هم@وآثار ُرeت@فzا كتاب@قد ِعلِّيّ�@Vموعة وأّن

اXقّربون@/ عندهم

تكوينيّة oمفاه والعلِّيّ�@: والرقم والسّج� الكتاب من يراد اXع)@: هذا فع�
متأّصلة@/ حقيقيّة

www.attaweel.com



ر{ ٢١٤

ضَمر@/ ÔXا يَظهر بأحرِفه الّذيى Ôب�Xا الِكتاُب وأنَت

فيشكل النفس@: عن اXنفصل ّ اòارجيى اللّوح منه أريد ٕان الكتاَب أّن 9O@و�
اXنفصل, اللوح عدم@ا¡اجة@ٕا8@هذا مع علِّيّ�@وتصحيح@مفهومه@/ �@أو @سجِّ ã|@استقراره
وفكر وعمل وقول حركة كّل تضبط TفونوگرافX الصوت ضبط كمكينة النفس فٕاّن

الدّقة@/ كFل مع وJفظها اللطيف لوحها ع�

ذا × ÒG ما يَلَتـنا َو يا وَيقولوَن فيه ا ØW Ò�ُمشِفِق الُمجِرميَن ي Ò#َف الِكتاُب وُوِضَع
.@@١٨ ـ حاÍßÈاً َعِملوا ما وَوَجُدوا أحصاها ٕاّ� ةً Ò2َكب َو� َصغ2ةً ُيغاِدُر � الِكتاِب

/@٤٩
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ر{@:
وا�مع ُرقية@, واXّرة ,@ قييى الرُّ Ëº�ٕوا با�@, َعّوذته َرقياً@: أرقيه رقَيْتُه ـ مصبا
وترّقيُت@: وارتقيُت وَرقْياً@, ُرِقيّاً َتِعب@, باب من ,@ أر{× وغ�ه لّم السُّ ã| وَرقيُت /@ Ó}ُر
موضع والُمرَتقي@: والَمرقيى بنفسـه@/ يتعّدي علوتـه@, وا�بل@: السطح ورقيُت مثله@/
Ì»الك وNوز ا�رتقاء@, موضع أ@نّه ع� oXا فتح فzا وNوز مثله@, ـرقاة ßXوا /@ ã} الرَّ
وَرقَأ ط�انـه@/ ã| ارتفع يرقو@: الطائر ورقا ـسقاة@/ ßXوا طهرة ßـXكا ا��لة Ëºبٕا تشبÇzاً
Ëºٕا كَرسول والَرقوء جريانه@, بعد انقطع ُفعول@: ع� ُرقوءاً نفع@, باب من والدمُع الدُم

منه@/

wا@, يُتَعـّوذ ُعوذة وا��خر الصعود@, أحدها متبائنة@, ث$ثة أصول ر{@: ـ مقا

ã| Ò}تَر أو ـ@ ُرقيّاً أر{ ـلّم السُّ ã| َرقيُت قولک ـ فأ�ّول أ�رض@/ من بُقعة والثالث
تُطيق@/ ما بقدر اصعد أيى ـ ظَلِعک ع� ٕارَق ـ تقول والعرب لُِرقّيک@/ ولَننؤمَن Êء Ú»ال

الرمل@/ من ْعص الدَّ فُويق قوة@: الرَّ ـ والثالث قية@/ الرُّ من إ�نسان رقيُت ـ ãæوالثا
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٢١٥ ر{

مـثله@/ وارتقيُت صعدَت@, ٕاذا وُرقياً@: َرقياً ,@Ì»بالك ّلم@: السُّ ã| َرِقيُت ـ صحا
هذا قال فتح ومن wا@, يُعمل ã1ّال لة با�� ها Ø{ش ك«Ìها fن الدرجة@, بالفتح@: والَمرقاة
درجة فيه ã}ر أيى العلم ã| Ø}وتر رفع@, ٕاذا ترقية@: ك$ماً عليه Ø}ور فيه@/ يُفعل موضع
اس-قيته منه@: تقول ,@ Ó}ُر وا�مع معروفة@, قية والرُّ رمل@/ من ِدعٌص قَوة@: والرِّ درجة@/

للمبالغة@/ والتاء راقية@, رجل bع ã}وا والرَّ راٍق@, فهو ُرقيًَة@, ãæَفرقا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأغلب درجة ودرجة بالتدريج الرفعة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
كونه باعتبار لّم السُّ ع� اßXرقاة يطلق اòصوصيّة وwذه ا�ختيار@/ موارد ã| استعFله
ا£تمع الّرمل ع� قوة الرَّ وتطلق درجة@, درجة ã}ر أيى Ø}َتر ـ ويقال درجات@, ذوات
قوGم وهكذا اXتجّمع@اX-ّفع@بالتدريج@/ ال-اب وهكذا غ�ها@, @أو الواديى من @ناحية ã|

ضعفک@/ مقدار ع� أيى ظَلعک ع� ٕارَق ـ@

ã| كونه بعد ا�عت$ء فيه وي$حظ اòفض ضّد أ@نّه الرفع@: ماّدة ã| سبق وقد
من هو حيث من وا�عت$ء الرفعة جهة العلّو مفهوم ã| وي$حظ والتسفّل@/ اòفض

قبل@/ من سافً$ كونه ٕا8 نظر دون

اGبوط@/ ضّد وهو مطلقاً@, الرفعة حصول هو والصعود

بالتدريج الضعف جهِة اXرض توجب@رفع ا Øuفٕا قية@]ع)@الُعوذة@: مفهوم@الرُّ وأمّا
حاله@/ ã Ø}وتر والصّحة العافية ٕا8 وتبّدله

مفهوم مطلق ã| �شـ-ا@كها والرقأ@: الرقو مواّد وب� بيyا ا�شـتقاق 9O@و�
والرفعة@/ العلّو

www.attaweel.com



ر{ ٢١٦

/@٩٣ . ١٧ ـ َنقرؤه ِكتاباً علينا َل ÙF تُ Øلُِرقيّکح� نُؤِمَن ولَن Êِء Ú»ال ã| تَر{× أو
بتحّمل يتحقّق أن �بّد ال«Êء جانب ٕا8 إ�نسان س� فٕاّن :@ Ø ã} بالرُّ وا Ø;ع قد
من و� الطّ� من ليس إ�نسـان فٕاّن درجًة@, ودرجًة بالتـدريج يكون وأن اXشاّق

دفعة@/ الصعود له Zكن Ø1ح كاX$ئكة الروحانيّات

/@١٠ . ٣٨ ـ أ�سباب ã| َتقوا Ö Ò2فل F Ô Òyبي ْرضَوما وأ�َ واِت مى السَّ ُملُک م Ô ÒG أْم
اXنكرين الكفّار @يلزم@Gؤ�ء أيى اXطاوعة@وا�ختيار, ع� افتعال@ويدّل ا�رتقاء
وا�ريانات للحوادث اXوجبة العلل ٕا8 أ�سباب@والوصول @وIصيل Ø ã} الرُّ أن@Oتاروا
بإ�نكار@/ يتقّولوا Ø1ح أمورها وُيدّبروا وأ�رض ال«Êوات ã| فوا ØÍ½يت Ø1ح الواقعة@,

َمن وقيَل Ò ã}ا Ú#ال بَلغِت ٕاذا Uَّك فاِقرةٌ@@ ا ßw ُيفَعَل أن َتظُنُّ Ìةٌ ßºبا َيومئٍذ وُوجوٌه
/@٢٧ . ٧٥ @ـ@ بالّساق الّساُق ِت والتفَّ الِفراُق أ@نَُّه وظَنَّ راٍق

بلغت ã| والضم� والقلع@/ ا¡فر والفقر@: والُعبوسة@/ الكُلوحة الشديد :@Ìºالبا
ما حّدة من متعلَّقاtا Iفر ã1ّال والشدائد والدواهيى ا�بت$ءات أيى الفاقرة ٕا8 راجع

فzا@/

الثغرة ب� أ�ض$ع أع� ã|و الصـدر فوق العظم وهيى قُوة Ú-ال bع ã}وال-ا
أع� ã| العظـم هذا كون بتناسـب Ø ã} الرُّ من ا Øu أ والظاهر العاتق@/ وعظم النحر من
Fك التاء وزيادة مyا@/ أ�ع� الدرجـة قُـوة Ú-وال ِمرقاة أ�ض$ع وكأّن والظَّهر در الصَّ

وأمثاGا@/ وِترعية النبت@, من وَتنبيت ,@lالر من وت Òَ̂تر ã|
من مأخوذة هيى ا Ø̂ ٕا لٔ$Êºء اXوضوعة الصيغ هذه أمثال ٕاّن يقال أن و�@يبعد

ال-فيع@/ ]ع) ال-قِوَة من مأخوذة فال-قوة التفعيل@, مصدر

ٕالzم اXتوّجهة والدواهيى الشدائد أّن يظنّون القيامة يوم شّدة من م Øu@أ واXع)@:
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٢١٧ ركب

Fك وليس كّ$ حياtم@, آثار وتقّلب وجوههم وتقلع شخصيّاtم ستحفر wم ا¤يطة
مAل ٕا8 وهبطوا ا¡ياة عن وسقطوا وأحاطxم@, تراقzم الشدائد بلغت فٕاذا @كانوا@,
والتنّعم الرaة مباديى عن فراقه مyم كّل وظّن بالساق الساق والتّفت والعذاب الشّدة
وسـيلة كّل وعن وأ�رض ال«Êوات ربِّ عن وانقطاعـه ا¡ياة َروح عن وانفصاله
عن ينقذنا الّذيى ومَن البليّة هذه عن ينجينا الّذيى مَن حينئٍذ فيقال ومعنوّية@, ماديّة

الفاقرة@/ اGائلة الشدائد هذه

وجيه@: فغ� التفاس� ã| Fك النفس ٕا8 بلغت@: ـ ã| الضم� ٕارجاع وأمّا

wا@/ اXتّصلة ا�م$ت ã| مذكورة غ� النفس ٕاّن ـ@ فأّوً�

اXوت@/ ساعة � القيامة يوم أحوال ٕا8 راجعة الكرZة ا��يات ٕاّن ـ@ وثانياً

له@/ مع) � القلب فوق وهيى ã}ال-ا ٕا8 الروح بلوغ ٕاّن ـ@ وثالثاً

,@ ã}ال-ا ٕا8 النفس وبلوَغ اXوت يناسـب � وال-فيع Ø ã} الرُّ ماّدة ٕاّن ـ@ ورابعاً
راٍق@/ من ـ@ كلمة وكذلک

اللغة@: كتب أغلب ã| Fك ال-ق ماّدة من ال-قوة أخذ الوجاهة ã9ن ã| وكذلک
أ�صل@/ خ$ف وهذا Gا@, مع) و� مستعملة غ� اXاّدة هذه فٕاّن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركب@:

رِكب يـقال شـيئاً@, ء ãÏ¾ علّو وهو منقاس@, مّطِرد واحد أصل ركب@: ـ مقا
من مل ÔJ ٔ�@نّـه ,@ Ø ãèِركا َوزيت راحلة@/ واحدtا@: ,@ ّ الَمـطيى @كاب@: والرِّ َيرَكُب@/ ُر@كوباً
@ْكب@: والرَّ عليه@/ وJمل يركَبه ما أيى ولة@, Òa و� َر@كوبة له وما @كاب@, الرِّ ع� الشام
حان الُمهر@: وأركَب @كوب@/ للرُّ تصلح َر@كبانة@: وناقة اُ�ركوب@/ وكذلک @كبان@, الرُّ القوم
ولصاحب الغنيمة نصف له عليه@ويكون يُقاتِل فرساً استعار ُمرّكب: ورجل أن@ُيرَكب@/
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ركب ٢١٨

@كّاب الرُّ وأّن الدواّب@, را@كب واُ�ركوب@: @كب الرَّ أّن اòليل@: وزعم النصف@/ الفرس
ُر@كبة الباب@: ومن الُمركَّب@/ hكر هو يقال والَمنبت@, أ�صل رّكب@: ÔX وا السفينة@/ ُر@كّاب
ب� ما @كيب@: والرَّ @كبة@, الرُّ oالعظ وأ�رَكب@: فوقه@, هيى ما ع� عالية وهيى إ�نسان@/

دونه@/ ع� عالياً ويكون الyرين ب� الّذيى الظَّهر وهو الَكْرم uريى
فـقيل يْن للـدَّ اسـتع� Øj ومركباً@, ركوباً علzا ورِكبت الدابّة رِكبت ـ مصبا
فيقال أيضاً ين الدَّ ٕا8 الفعل ويسـند أخذه@, من أ@ك*ت ٕاذا وارتكبته@: الدين ركبت
ومنه قصد@/ بغ� وجهه ع� ÏÉم ٕاذا رأسه@: الشخص ورِكب /@ ã(وارتكب يُن الدَّ ã(ركب
مـثل َر@كب bعه الدابّـة ورا@كب معلوم@/ مقصد له ليس الذيى وهو التعاسيف را@كب
َمـنبت @كب@: والرَّ َمرا@كب@/ وا�مع السـفينة@, والَمركب@: وُر@كبان@/ وَصحب@, صاحب

العانة@/

ٕاذا را@كب@, بنا َمّر يقال ّكيت@: السِّ ابن منه@/ نوع @كبة والرِّ ُر@كوباً@, رِكب ـ صحا
ع� فارس بنا مّر قلت حـFر أو فرس حافٍر ع� كاَن فٕاذا خاّصة@, بع� ع� @كان
@كب@: والرَّ قال ار@/ Øa أقول ولكن فارس ا¡Fر لصاحب أقول � عFرة@: وقال aار@/
قـال أركب@/ وا�مع فوقها@, fا الع¿Ìة وهم الدواّب دون السـفر ã| إ�بل أصحاب
@كبان والرُّ @كب@, الرَّ من أ@كـ* ËÉبال واُ�ركوب @كب@, الرَّ من أقّل بالتحريک @كَبَة والرَّ
والَمركب السـفينة@/ ُر@كّاب هم وكفّار كافر مثل را@كب bع @كّاب والرُّ مyم@/ ا�Fعة
ُيرَكب@/ ما @كوبة@: والرَّ @كوب والرَّ معروف@, ج ÖÌ Ú»ال وِركاب والبحر@/ Ø;لل اXرا@كب واحد
القّلة@: وbع معروفة@, @كبة@: والرُّ ٕاتياuا@/ الذنوب وارتكاب الرا@كب@/ ã| لغة والرا@كوب@:
بنات ã| ٕاّ� فُعلة ع� كان ما كّل وكذلک ُر@ْكب@, وللكث� وُر@ْكبات@, وُر@كَبات ُر@كُبات

اXضاعف@/ وكذلک ,@ ØËÉبال منه الع� موضع Jّر@كون � م Øuفٕا الياء@,

@كبة والرِّ واحدة مّرة @كْبة والرَّ ُر@كوباً@, َيرَكب َر@ِكب ويقال ـ ٢١٦ . ١٠ الxذيب
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٢١٩ ركب

ركبه@, فقد شيئاً ع$ ء ãÏ¾ وكّل وارتكبه@/ بأمر ف$ناً ف$ن وَر@ِكب @كوب@/ الرُّ من ÍÈب
علzا@/ يُسار ã1ّال إ�بل @كاب@: والرِّ @كاب@, الرِّ bع @ُكب@: الرُّ أبو@عبيد@: قال ين@/ الدَّ وَر@ِكبَه
وÇbعه َر@كوب@, بَعـ� غ�ه@: وقال ركاب@/ bع يكون � @ُكب الرُّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن قال
مُقّدم ã| بعض فوق بعÎÉا َطرائق الَشحم@: وَروا@ِكُب @كائب@, َر @كاب الرِّ وbع ُر@ُكب@,
بعضه صار وَترا@كَم@: السحاب وَترا@كَب الرواِدف@/ فهيى اXؤّخر ã| ã1ّال فأمّا ـنام@/ السَّ

ال-كيب@/ حسن ء ãÏ¾و بعض@/ فوق
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فـيقال آخر@/ ء ãÏ¾ ع� ء ãÏ¾ اسـتقرار هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وذاك وَر@كـيب@, وَر@كـوب را@ِكب وهو الذنَب@, وركبت الديُن@, ã(ركب الدابََّة@, رِكبت

وِركاباً@/ وَمركباً وُر@كوباً َر@كباً َمركوب@:

ومن ء@, ãÏ¾ ع� مستقّراً جعله ٕاذا ُمركَّب@: وذاك ُمركِّب فهو ورّكبه@ُيرّكبه@تركيباً
آخر@/ جزء ع� يستقّر مyا جزء كّل فكأّن أ�جزاء@, تركيب يؤخذ اXع) هذا

دا_اً@/ مستقّر فهو ء ãÏ¾ ع� ا�ستقرار أدام أيى مُ-ا@ِكب@: فهو ورا@كبه

/@٩٩ . ٦ @ـ@ ُم#ا@كباً َحبّاً@ ِمنُه ِرُج Ö ÔK Íاً@ ßÉَخ ِمنُه فأْخَرْجنا
السنبل@/ بصورة وهو بعض@, فوق بعضه م-ا@كبة ُحبوباً أيى

/@٧١ . ١٨ @ـ@ فينَة السَّ ã| َر@ِكبا ٕاذا Øح� فانَطَلقا
/@٦٥ . ٢٩ ـ الُفلک ã| َر@ِكُبوا فٕاذا

/@٧٩ . ٤٠ ـ أ@ُكلوَن تَ وِمyا ِمyا ِل#َكبوا أ�نعاَم َلكُم َجَعَل
/@١٢ . ٤٣ ـ َترَكبون ما وأ�نعام الُفلک ِمن َلكُم َوَجَعَل
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/@٤٢ . ١١ ـ َمَعنا oْر@َكْب Ú ã& بُ يا
اXعيشة@/ يدZوا Ø1ح أ�نعام ظهر ã|و السفينة ã| ا�ستقرار يراد

يستعّد ما مyا أ�نعام فٕاّن ِمyا@, َكبوا Ò#ل ـ بقوله الثالثة@: ا��ية ã| التعب� وأمّا
أ@كلون@/ تَ وِمyا ـ تعا8 قوله وكذا يستعّد@, � ما ومyا للركوب

/@٧٢ . ٣٦ ـ أ@ُكلون يَ ا Öyوِم م Ôwَر@كو ا Öy ßf م Ô ÒG لناها لَّ وذَ
تعا8 قوله نظ� وهذا را@كبيxّم@, تتحّصل ومyا را@كب� كوuم يتحقّق مyا أيى
يـتحّصل Çا Ø̂ ٕا اÇòارج ã| @كـوب الرُّ Iقّق أيى ـ@ ِمyا @َكُبوا@ Ö Ò#ِل نعـاَم أ�َ َلكُم ـ@@َجَعَل

بوجودها@/

أبلغ@, وهذا يقال@, Fك اXفعول ]ع) � ,@ ãOا¡قي ]عناها استعملت فَعول فصيغة
ا Öy ß Òf@@ـ تعا8 بقوله التعب� R$ف منه@, ويستفاد فعً$ ُيركَب أن من أعّم اXركوب فٕاّن

ا�متنان@/ فيتحقق ـ@ ِمyا @ِل#َكبوا ـ و ـ@ م Ôwَر@كو
اXأ@كول@/ ومyا ـ Pملة Ø;يع nو أ@كلون@, يَ وِمyا ـ تعا8 قوله ã| Fك وهذا@

/@٦ . ٥٩ ـ ِركاٍب َو� َخْيٍل ِمن َعلَيْه Ôrأوَجف ا Òf
أ�فراس مصاديقه ومن مرتّباً@, مهيّأً منعقداً يكون ØFع عبارة ٕانّه سبق قد يل Òòا

ا¡رب@/ مواقع ã| ØDس و� Uصوصة منظّمة حالة وع� ومعجبة Uتالة لكوuا

لكّل ÓÊºٕا صار Øj آخر@, ع� ء ãÏ¾ استقرار ]ع) أ�صل ã| مصدر والركاب@:
لقّوته با�مل Uصوصاً كان القدZة أ�زمنة ã| وهو والنقل@, ا¡مل بوسيلته يتحقّق ما

/@m$ي � Dف وص;ه وIّمله

تشكيل ã| ـيل Òòفا وركاب@, خيل ٕا8 Jـتاج جانباً يريد جند كّل أّن فظهر
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٢٢١ ركب

وٕ�يصال حاجة@ا¡مل@والنقل والركاب@لرفع @مقابل@الرّجالة@/ ã|@يّالة@الرا@كبةòالصفوف@ا
يلزمهم@/ وما القوي

ا Òfَطَبق َعن َطَبقاً Ú Ôéَل#َك oتََّسق ٕاذا والَقمِر وَسَق َوما واللَّيِل َفِق بالشَّ ÔË»اُق Uَف
/@١٩ . ٨٤ ـ ُيؤِمنون � م Ô ÒG

الشمس@/ غروب بعد اXغرب ã| الباقية ا¡مرة الشفق@:

ا£ّرد@/ Xطاوعة ا�فتعال فٕاّن ا�مع اختيار وا�تِّساق ا�مع@وا¡مل@/ والَوْسق@:
اXواّد@/ راجع ـ اXطابقة الطبقة والطََّبق@:

ا��يات من بعدها وما قبلها ما أّن ٕاّ� معلوم@, بظاهرها الكرZة ا��ية وتفس�
الكلFت@/ هذه Tدودة ã| معنويّة ãæمعا ٕارادة ع� تدّل

الذاتـيّة النـورانـيّة من ãOب ما الشفق@: من اXراد يكون أن الذهن ٕا8 ويسبق

ã}البا كالشفق فهو وزينxا@, الدنيا ا¡ياة ٕا8 توّجهه عند إ�نسان وجود ã| الفطريّة
غروwا@/ عند الشمس من

ãÏ¾ل@الذنوب@وحصول@الغواaوي@وGالظلمة@وا bع@آثار واXراد@من@َوْسق@اللّيل:
تابعة فهيى النفس@, وجود نور من اXكتسبة البدنيّة القوي القمر@: من واXراد اXاّدّية@/
القـوي تص� ثام@: وا�� الظلمة ãÏ¾غوا وIت Tجوبًة النفـس صارت فٕاذا للنفس@,
مـع) وهذا والنورانّية@, ا¡ّق ¼Íاط ã| عاملة تكون و� وعاطلة@, منخسفة البدنيّة
� ÇMيث الشمس من وا�ستفاضة ا�ستنارة ã| وTدوديته Qّمعه أيى القمر اتّساق

نوراً@/ ي¿Ìق

نازً�@, أو صاعداً طبقة بعد طبقة ã| لتستقّرّن :@Ë»الق جواب ã| تعا8 قال Øj
اXواّد@/ راجع ـ النار ٕا8 أو ا�نّة ٕا8 ٕامّا

ٕاG×يّة ورaة فيض وظهور نور ã Ø�Q ع� الكرZة ا��ية تنطبق أن أيضاً ويصّح
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ركد ٢٢٢

هذا استنارة Øj فيه@, وا¤جوبيّة وا¤دوديّة واòشونة الظلمة حصول Øj اXلک@, nعا ã|
/@ الوحيى مهابط وأ�نبياء اXن�ة اe�ٔار بأنوار ّ اXلكيى Ø ãçالناسو nالعا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركد@:

الر´@/ وركدت سـكن@, اXاء@: ركد يقال سكون@/ ع� يدّل أصل ركد@: ـ مقا
ÇWلوءة@/ َر@كود@: وَجفنة وَهَدأوا@/ سكنوا ُر@كوداً@: القوم وركد استوي@/ اñXان@: وركد
ٕا8 قـاعدًة نـَزْت Øj قدمzا ع� ٕاحـداهّن قعدت ٕاذا ,@ ا�ـواريى ترا@كد قوGم فأمّا

أ�صل@/ عن شاّذ فهو صّح ٕان فهذا صاحبxا@,

وركـَدت أسكنته@, وأركدته@: سكن@, قعد@: باب من ُر@كوداً اXاُء َر@كد ـ مصبا
/@ Qريى ف$ وقفت السفينة@:

وركـدت ,@ ÇNريى � را@كـد@: وماء َروا@كد@/ ورياح سا@كنة@, را@كدة@: ر´ ـ أسا
وركد ت;ح@/ أن تريد � ا Øu@كأ رأسک ِحياَل تدوم أن وهو ُر@كوٌد وللشمس السفينة@/
ومن وَمرا@كزهم@/ َمرا@كدهم وهذه َهَدأوا@/ مكاuم@: ã| القوم وركد اسـتوي@/ اñXاُن@:

ثقيلة@/ َر@كود@: وَجفنة ي-اجع@/ أمرهم وأخذ دولxم زالت ٕاذا رJهم ركدت ا£از@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ما هو السكون أّن Fك ا�ريان@, يقابل ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
النفور@/ ضّد هو والركون ا¡ركة@/ يقابل

والع$قة @الركون@اXيل ã|و ا�هات@/ من@bيع التوقّف مطلق السكون ã|@في$حظ
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٢٢٣ ركز

فـٕاّن ا�ريان@, من أعّم فا¡ركة وعدمه@/ ا�ريان وقـوف الركود ã|و ا¡ّب@/ وبنظر
من وLوها@, والðلزل وا�رتعاش فا�ضطراب فقط@, جانب ٕا8 حركة هو ا�ريان

ا�ريان@/ علzا يطلق و� ا¡ركة@, مصاديق

َع�× روا@كَد َفَيْظَللْن Ò́ الرِّ ُيسِكِن يََشأ ٕاْن كأ�عUِم البحر ã| واِر Ò� ا آياِته وِمن
/@٣٣ . ٤٢ ـ َظهره

bع أيضاً وهو وا@كد الرَّ أّن ع� يدّل وهذا جارية@, bع واريى Òا� أصله وار@: Òا�
ا�ريان@/ ضّد را@كدة@:

ا�واريى وأنواع ومواّده@, اGواء وتكوين ومواّده@, اXاء تكون خصوصيّات وأمّا
ÇIقيقها ã| فل�اجع البحر@: ع� جرياuا اXوجبة التكوينيّة وخصوصيّاtا ومواّدها

مربوطة@/ كتب ٕا8
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركز@:

وزان والَمرَكز فارتكز@/ بأ�رض@, أثبتّه قتل: باب من @ركزاً Òالر� ركزت ـ مصبا
كالبساط ِفعال@]ع)@مفعول ا�اهلية, ã|@دفونXا اXال @كاز@: والرِّ موضع@الثبوت@/ مسَجد:

ِركازاً@/ وجد ٕاركازاً@: الرجل وأركز الَمْعِدن@/ هو ويقال اXبسوط@, ]ع)
وا��خر ُسـفً$@/ يذهب ء ãÏ¾ ã| ء ãÏ¾ ٕاثبات ـ@ أحدYا أص$ِن@: ـ ركز ـ مقا
ويـقال اُلِزموه@/ الّذيى اXوضع ـند@: Ôا� وَمرَكز َر@كزاً@/ الر� ركزُت ـ فأ�ّول ـ@@صوت@/
الباب@: ومن علzا@/ اعتـمد Øj بأ�رض ِسـيxَا وضع ٕاذا قوسـه@: ع� الرجُل ارتكز
وقـال ركزه@/ صاحبه ٔ�ّن قياسه@, من وهو ا�اهلّية@, ã| اXدفون اXال وهو @كاز@, الرِّ

الَمعِدن@/ الركاز قوم@:
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ركز ٢٢٤

والعود الر� وركز ساً@/ Ö ÒY أيى ِركزاً@, Gم �@تسمع Ø1ح ِرجزاً wم ا� أنزل ـ أسا
هـذا ا£از@: ومن كAاً@/ أو مَعِدناً ِركازاً@: وأصاب ا�بال@/ ã| اXعادن ا� وركز ِركزاً@/
العقول@/ ã| وٕاّنه@Xركوز �يزول@/ ثابت ف$ن@را@كز: وِعّز ]را@كزهم@/ وأخلّوا ند@, Ôا� مركز
من مُسكة ِركزة@: له رأيت fا وكلّمته معتمداً@/ ِسيxَا ع� جنح قوسه@: ع� وارتكز

عقل@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

يقال@: Tّل@/ ã| ء ãÏ¿ال من طرف تثبيت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أ�رض@/ ã| اXعادن ا� وركز أ�رض@, ã| Òالر� ركز

حـدوث فـٕاّن ,@ ّ Vازيى fفهوم فيه@: اسـتعGFا وثبت صّح فٕان الصوت@: وأمّا
ومظاهره@/ وآياته التثبيت آثار من واستقراره@: وٕاثباته ء ãÏ¿ال َر@كز مورد ã| الصوت
تـوّهم حيث اXـورد ã| الكرZة ا��ية هو اXفهوم هذا مأخذ يكون أن قويّاً وJتمل

الصوت@/ ]ع) ٕانّه بعض

.@@١٩ ـ ِركْزاً م Ô ÒG َتسَمُع أو ِمنأَحٍد م Ôyِم سُّ ß ÔIَهل َقْرن ِمن َقْبَلُهم أهَلْكنا َو@كَْم
/@٩٨

وهذا حياtم@/ واستقرار اُمورهم تثبيت عن ;O حديثاً لنفعهم تسمع أو أيى
به@/ يرتبط ما أيى ,@ ãæ$الف أ�مر dعت يقال العرف@, ã| متداول التعب�

@كوا ÒÌ¾الَّذيَنأ وِمَن َقبلكُم الِكتاَبِمن اُوتوا الَّذيَن ِمن وَلَتسَمُعنَّ تعا8@: وقال
/@١٨٦ . ٣ ـ َكث2اً أذًي

مؤذية@/ مقا�ت أيى

عنه@/ يكشف ما أيى ـ كرِهّن Ò[ َعْت ß Òd ØFَفل تعا8@: وقال
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٢٢٥ ركس

َهل ـ@ bلة Iت مندرج الصوت Êع Òº فٕاّن بالصوت@: @كز الرِّ تفس� و�@Nوز
لٔ$صوات السمع ٕاحساس ومyا اòمسة ا¡واّس يشمل إ�حساس فٕاّن م@: Ôyِم سُّ ß ÔI
ِركزهم@وÊºع عن يدّل@ويكشف هو ما Êºع ويراد اXسموعات@, من فليس @كز الرِّ وأمّا

أمرهم@/ استقرار فيه Øويتج� عنه يكشف خ;

الفسيح@/ ã| الصوت ]ع) يستعمل n الركز بأّن قلنا ما ٕا8 مضافاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركس@:

َء ãÏ¿ال وركست ِركس@/ مستقذر وكّل الرجس@, هو :@Ì»بالك @كس الرِّ ـ مصبا
رأسه@/ ع� رددته وأركسُته@: آخره@/ ع� أّوله ورددت قلبته قتل@, باب من َر@كساً

آخره ع� أّوله ورّد رأسه ع� ء ãÏ¿ال قلب وهو واحد@, أصل ركس@: ـ مقا
قد أمر ã| ف$ن ارتكس ويقال@: كفرهم@/ ٕا8 رّدهم أيى ـ َكَسبوا ا ß[ Îم Ò» أركَ Eوا ـ@@
TصX ا� رسول ãçُوا والصابئ�@/ النصاري ب� دين Gم قوم @كوسّية@: والرَّ منه@/ Sا @كان
ا Øu@أ ذلک ومع) ِركس@/ ا Øuٕا وقال wا فرمي بروَثة@, ل$ستنجاء أحجاراً طلب ح�

غ�ه@/ ٕا8 تكون أن عن ارتكست

ã| وأركسه مركوس@/ منكوس وهو رأسـه@/ ع� قلّبه وركََّسه@: أركَسه ـ أسا
ع� قلبـه عدّوك@: ا� وأركس ـ@ فzا ركسوا اُ الفتنة ٕا� ُرّدوا F كلّ ـ فيه رّده :@ ØÌ¿ال
الصبغ@: ã| الثوَب وأرِكِس منه@/ Sا كان أمر ã| ف$ن وارتكس حاله@/ قلب أو رأسـه
وهـذا ِخّية@/ ا�� وهيى @كاسة@, الرِّ ٕا8 دابّته وشّد مُ-ا@كب@/ مُ-ا@كس@: وَشعر فيه@/ أِعده

ا�uدام@/ بعد ُرّم ِركس@: وبناء رجس ركس
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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ركس ٢٢٦

والتحقيق@:

كردِّ آخر@, طرف ٕا8 ء ãÏ¾ من طرف رّد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
سابقة@, حالة ٕا8 اXوجودة ا¡الة وقلب الرأس@, ع� ا��خر رّد أو خر@, ا�� ع� أ�ّول

وهكذا@/ موضوع@/ ã| سابق عمل وإعادة وتعم�ه@, اXندرس البناء oوترم

مـّر Fك وغ�ها@, واÇXنع والدفع والردء الرّد مواّد وب� بيyا الفارق هو وهذا
فراجعها@/ ـ والرّد الدرء@, ã| فzا التحقيق

أ�طراف@/ برّد التجّمع مورد ã| فلعلّه ا�Fعة@: من الكث� ـ مفهوم وأمّا

هو عمل صـورة ã| الرجس Iـقّق مورد ã| فكأ@نّه ـ جس الرِّ ـ مفهوم وأمّا
ا¡قيقة ã| وهو للرجس@, ٕاعادة ٕانّه حيث وثة@, بالرَّ ا�ستنجاء ã| Fك الرجس@, يوجب

السابقة@/ ا¡الة ٕا8 رّد

@َمـن ُدوا Òt أن أتُِريُدوَن َكَسُبوا@ ا@ ß[ Îم Ò» أْر@كَ Eُوا� ِفئتَ Ò�ناِفقـXا ã| َلكُم ا Òf
/@@٨٨ . ٤ @ـ@ Eا أَضلَّ

الِفْتنَِة ٕا� ُرّدوا F ُكلَّ قوَمهـم ويَأَمنوا يأَمنوكُم أن ُيريدوَن آَخِريَن َسـَتِجدوَن
/@٩١ . ٤ ـ فzا @ِكسوا@ ْر اُ

والظـلمة واÇò$ف الكفر من السـابقة أحواGم ٕا8 أعادهـم تعا8 وا� أيى
عن واLرافهم اòطيئات وارتكاwم السيّئات كس}م أثر ã| وذلک والض$ل والعدوان
انقلبت ا¢الف�@: جانب من خ$ف وعمل فتنة ٕاNاد ٕا8 ُدعوا Fّكل م Øu@وأ ال½Íاط@,

والعناد@/ والكفر الض$ل من أمورهم سابقة ٕا8 حا�tم

فٕاّن وغ�ها@, واXنع والردء الرّد دون اXوردين@, ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
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٢٢٧ ركض

باòصومة@/ مفهوم@الشّدة@Mيث@يشعر @الردء ã|@وي$حظ مطلق@اXنع@ٕا8@جهة@العقب@/ الرّد
طرف رّد فهو الركس وأمّا الفعل ٕاتيان عن الفاعل به يتعّذر ما ٕاNاد ي$حظ اXنع ã|و

آخر@/ طرف ٕا8

أفكارهم ã| استق$ل عدم ٕا8 ٕاشارة ا£هول@: بصيغة الثانية ا��ية ã| والتعب�
ما ٕا8 ّوGم ÔIو مس�هم تقّلب الفتنة ٕا8 الدعوة فٕاّن فzم@, وا�عBد الثبات وفقدان

أيّامهم@/ سابقة ã| @كانوا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركض@:

مفعول@, ٕا8 ويتعّدي برجله@, ÍÈب قتل@: باب من ركْضاً ركَض@الرجُل ـ مصبا
الفرس ٕا8 الفعل اُسند Ø1ح استعFله ك* Øj ليعدو@, ÍÈبته ٕاذا الفرس ركضت فيقال
فـيقال ومتعدياً@, �زماً يستعمل زيد@: أبو قال الفرس@/ ركض فقيل �زماً واستعمل
العدول نقل بعد له وجه و� �زماً@, استعFله منع من ومyم وركضته@, الفرس ركض

الفرس@/ ر� مثل برجله ÍÈب البع�@: وركض

ركض يقال ÇIريک@/ أو قُُدم ٕا8 حركة ع� يدّل واحد@, أصل ركض@: ـ مقا
وليس الفرس@, ركض قيل Ø1ح وك* لتتقّدم@, برجليه ٕايّاها ÍÈبه وذلک الرجل@داّبته@,
للط� الركض وجعل اòليل@: قال اُّمه@/ بطن ã| اضطرابه :@ Ø ã]الص وارتكاض بأ�صل@/
ا¡ديث بعض ã|و اُّمها@/ بطن ã| ولدها Iّرك ٕاذا الناقة@: أركضت ويقال ط�اuا@/ ã|

فعة@/ الدَّ يريد ـ@ الشيطان ِمن َر@كضٌة وهو ـ@ ا�ستحاضة دم ذ@كر ã|
Lو مركوٍب ٕاعداُء فهو الرا@كب ٕا8 ُنسب 1f جل@, بالرِّ الÍÉب الركض@: ـ مفر
اُركُْض تعـا8@:@ قوله Lـو أ�رض فوْطُء ãÏ¾اXا ٕا8 نسـب وم1 الفرَس@, ركضت

ا�uزام@/ عن فyي اُتِرفrفيه@: ٕا�ما وارِجعوا َتركضوا � ـ تعا8 وقوله بِرجلک@/
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ركض ٢٢٨

ب ßÍÈوا ليستحّثها@, wÍÈا بِرجل�@: وركÎÉا برجل الدابّة َر@كََل ركض@: ـ أسا
ي-ا@كضون اòيَل,@وخرجوا ورا@كَضه وَمرا@كلها, َمرا@كÎÉا واÍÈبوا َمركضzا@وَمركلzا@,
ا£Çاز@: ومن لبة@/ Ò¡ا ã| وارتكضوا أدركوهم@, Ø1ح خيـلهم ٕالzم وترا@كضوا اòيل@,
وتركض ذيوGا تركض واXرأة جسده@/ ع� ويرّدYا Fّر@كهJ Pناحيه@: يركُض الطائر

خلخاGا@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عن للتخلّص ]Aلته ما أو جل الرِّ ÍÈب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
للتخلّص @أ�رَض وركضت@بقدميى @رفع@حاجة, ã|@يعÌ»فيقال@ركضُت@الدابَّة@للت مضيقة@/
منه وا�ناح ال«Ìعة@, مورد ã| Pناحيه الطائر وركض وحاجة@/ ومضيقة ابت$ء عن
يريد وهو البطن ã| الولُد وركَض متدفّعاً@/ كان ٕاذا يركُض ا�سـتحاضة ودم جل@/ @كالرِّ

التخلّص@/

لوازم من وأمثاGا@: وا�uزام وا�ضطراب والتقّدم التحريک ـ oمفاه أّن فظهر
منه@/ وليست أ�صل@,

مفهوم ã| مش-كة النكر@: اللكز@, الركز@, الركل@, الركض@, ـ مواّد أّن 9O و�
ا�ملة@/ ã| الÍÉب

فيِه Ôrاُتِرْف ما ٕا� وارِجُعوا َترُكُضوا � َيرُكضوَن ِمyا ُهم ٕاذا بأَسنا أَحّسوا ØF فلَ
/@١٣ . ٢١ ـ وَمسا@ِكِنكُم

الركض متعلَّق وحذف والب$ء@/ Ë½الق لAول مورداً وقعت ã1ّال القرية من أيى
الّس� يريدون أيى أ�رض@, أو الدابّة جل بالرِّ الركض ع� الشامل ٕاط$قه لٕ$شارة@ٕا8

الب$ء@/ من والنجاة للتخلّص را@كباً@, أو راجً$
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٢٢٩ ركع

فيه@/ Ôrاُتِرف ٕا�ما وارجعوا تعا8@: قوله وأمّا

الدنـيويّة النعFت ã| التوّغل أثر هو علzم@, النازل الب$ء أّن ع� التنبيه يراد
اXدهشة@/ الصورة wذه وQّسمه التوّغل ذلک انعكاس ٕانّه بل ا��خرة@, عن والغفلة

يروuا مطمئنِّ�@ٕالzا, اXادّية@ومسا@كyم@اXشيّدة, ع�@النعم يسكنون م@كانوا Øu@وأ
اليوم@/ مyا vربون فكيف مستمّرة@: باقية دا_ة

/@٤٢ . ٣٨ ـ و¾Ìاب باِرٌد ُمغَتسل ركُْضبِرجلکهذا اُ أّيوب@/// َعْبَدنا وoذ@كُر

أّيوب@/ ـ راجع ـ قلنا Fك بِرجلک اÍÈب أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركع@:

Øj ركـعة@, قَـْومة وكّل الّصـ$ة@/ ٕا8 قام وَر@َكع@: ,@(Lا ُر@كوعاً@: ركَع ـ مصبا
الك;@/ من (Lا الشيُخ@: وركع Uصوصة@/ هيئة ã| ال¿Ìع ã| استعملت

الرجل@: ركع يقال وغ�ه@/ إ�نسان ã| اLناء ع� يدّل واحد أصل ركع@: ـ مقا
اLَنوا@/ الّذين به يريد @ّكع@, الرُّ اXشا± ِذ@كُر ا¡ديث ã|و را@كع@/ منحن وكّل ,@(Lا ٕاذا
للسـاِجد وقيل را@كع@, ã Øللمص� فقيل الك$م ف ØÍ½ت Øj هذا@, من الص$ة ã| والركوع

ã| وقـال وأناب@/ را@كعاً وَخرَّ ربّه فاستَغَفَر داود@: حّق ã| تعـا8 قال را@كع@, شكراً@:
مع ثنـاؤه@, جّل � اشـكريى أيى ا@ِكعـ�@, الّر مَع واْر@كعيى واْسُجديى آخـر@: موضع

Zانّية@/ لغة أ�رض@, ã| ّوة ÔGا @كعة@: الرُّ ُدريد@: ابن قال الشا@كرين@/

Øوص� الص$ة@, ركوع ومنه ُر@ّكع@/ وشيوخ /@ Ò;الِك من منحن را@كع@: شيخ ـ أسا
تعا8 با� آمن مَن تسمِّيى العرب وكانت فzا@/ الركوع من باXّرة يت Ød قَْومًة@, َر@كعًة@:
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ركع ٢٣٠

ا£Çاز@: ومن خالصة@/ ٕاليه اطمأّن أيى ا� ٕا8 ركَع ويقولون را@كعاً@/ أ�وثان يعبد nو
وافتقر@/ حاله اLّطت الرجل@: وركع

كلّها الصلوات من والسجدتان الركوع يتلوها قَومة كّل ـ ٣١١ . ١ الxذيب
أن فهو الركوع وأمّا ركعات@/ وث$ث وركعت� ركعة ã Øص�Xا ركع ويقال ركعة@, فهيى
ء ãÏ¾ وكّل را@كعاً@/ ظهره Øيطم� Ø1ح القراءة فzا ã1ّال القَومة بعَد رأسه ã Øص�Xا Oفض
وbع را@كع@, فهو رأسه Oفض أن بعد Îا Ø»] � أو أ�رض ركبته فتمّس لوجهه ينكّب
يـعبد n ٕاذا را@كـعاً@, ِنيف Ò¡ا تسّميى ا�اهليّة ã| العرب وكانت وُر@كوع@/ ُر@كّع الرا@كع

ا�@/ ٕا8 َر@كَع ويقولون أ�وثان@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مع أو فقط@, معنويّاً ٕامّا اXتوّسط اòضوع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
فقط@/ الظاهر ã| أو الظاهر@,

اXتعال@/ ا� لغ� و�@Nوز جدة@, السَّ فهو الكامل@: اòضوع وأمّا

هـو اòضوع أّن سـبق فقد واòشوع@: واòضوع اXاّدة هذه ب� الفرق وأمّا
والقبول@/ أ�خذ مع عة والضِّ اللينة هو واòشوع /@oالتسل مع التواضع

الظهر@/ ã| وا�نكباب ا�Lناء هو فقط@: ّ الظاهريى فالركوع

القلب@/ ã| اòضوع هو فقط@: Ø ãæالروحا والركوع

واòضوع@/ التوّجه مع الص$ة ã| الركوع ã| Fك ا�امع@: والركوع

القـيام مع الّصـ$ة من َر@كعة ع� وٕاط$قها الركوع@, من للمّرة فَعلة @كعة والرَّ
القـيام R$ف ,@ ّ خارجيى مصداق العبادات ã| له ليس ا£ّرد الركوع فٕاّن والسجود@:
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٢٣١ ركع

اXنفرد@/ السجود أو اXنفرد
/@٤٣ . ٢ ـ الّرا@ِكع� َمَع وارَكُعوا @كاةَ الزَّ وآتوا Uةَ الصَّ وأقيموا
/@٥٥ . ٥ ـ را@ِكعوَن َوُهم @كاةَ الزَّ ويؤُتوَن Uةَ الصَّ ُيقيموَن الَّذيَن

/@٤٨ . ٧٧ ـ َيرَكُعون � oرَكُعوا م Ô ÒG قيَل وٕاذا
/@٤٣ . ٣ ـ الّرا@كع� َمَع واركَعيى واسُجديى لَِربِِّک ã� oقنُ Ô Òhَمر يا

والتكـاليف اÇ×G�ٕيّة أ�وامر مقابل ã| والطاعة oوالتسل اXطلق اòضوع يراد
اL�ٔاء@/ من بنحو واò$ف ا¦ّرد وعدم الدينّية@, والوظائف

قلنا وما أ�ولي�@, ا��يت� ã| الص$ة بعد ذ@كره اòضوع@: مطلق ٕارادة ع� ويدّل
ال¿Ìع@/ ã| وارد غ� اXنفرد ا£ّرد الركوع ٕاّن

ا�تّـفاق لزوم ٕا8 ٕاشـارة ا@ِكـع�@: الّر َمـَع ارَكعوا ـ تعا8 بقوله التعب� وأمّا
م Øu@كأ واحد صّف ã| يكونوا بأن والباطن@, الظاهر ã| اXؤمن� ب� الوحدة وحصول
ا�جBعية التكاليف bيع يشمل اXع) وهذا واحد@/ برنا¶ وIت َمرصوص@, بنيان
مؤمن مكلّف لكلِّ فيلزم العمومّية@/ جهة من اXسلم� وعموم ا�امعة ٕا8 اXتوّجهة

اXؤمن�@/ زمرة ã| ٕاZانه ويُظهر wا ويعمل قباGا ã| Oضع أن

أّن ٕا8 ٕاشارة التذك�@: بصيغة الّرا@ِكع�@@, َمَع واركَعيى ـ تعا8 بقوله التعب� وأمّا
معاونxم وجلب موافقxم وIصيل اXؤمنـ� اتّباع ع� موظّفـة كانت قد TعX hمر
hمـر أمـر جريان فٕاّن والرّد@, والّطرد اò$ف عن وا�ح-از بيyم@, التفاهم وٕاNاد
وابـتداء الناس عامّة ٕا8 ٕاGيّة لرسالة ومقّدمة ãæروحا انق$ب افتتاح الّس$م علzا
ظواهـر وم$حظة ا�هات bيع رعاية Gا فيلزم الروحانّية@/ الكليّة والبعثـة للدعوة
حياtا ã| سـابقة سوء مyا يوجد و� العرف@, ينكره ما مyا يري � Ø1ح اُ�مور@,

/@TعX اXسيح ولدها ٕا8 وبالنسبة
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ركع ٢٣٢

/@١٢٥ . ٢٢ ـ جود السُّ @كَّع والرُّ Ò�والعا@ِكف Ò�اِئف للطّ Ò ã� بَيْ را َطهِّ أن
/@٢٦ . ٢٢ ـ جود السُّ @كَّع والرُّ Ò� ß_والقا Ò�اِئف للطّ Ò ã� بَيْ ر وَطهِّ

¡Çضور اX$زمون ويراد ء@, ãÏ¾ ٕا8 بالنسـبة الشديدة اX$زمة هو الُعكوف@:

ã| اòاضع هو والرا@كع للعبادة@/ القيام عن أخري عبارة اXع) وهذا للعبادة@, البيت
اXراتب وهذه خضوعه@وتذّلله@وخشوعه/ ã|@ اXنxيى هو والساجد اG�ّٕية@/ قبال@أ�وامر

وباطناً@/ ظاهراً والسجود والركوع للقيام مصداق ا Øuفٕا الص$ة ã| تتحقّق الث$ث

خ$ف ا Øuفٕا wا@: FÎ¼واختصا الكرZت� ا��يت� من الص$ة ٕ�رادة وجه و�
أوجز@/ كان باXصلّ� التعب� أّن ٕا8 مضافاً ا¡قيقّية@, مفاهيمها

Çِرز ÔL أن بعد مyا@, واحد كّل خصوصيّات ٕا8 لٕ$شارة التعب� يكون أن ٕاّ�
اXنظورة@/ ا��ية نزول عند الكلFت Gذه اXعيّنة ال¿Ìعيّة ا¡قائق ثبوَت

َيـْبَتغوَن داً ُسجَّ ُر@كَّعاً تَراُهم ـ ٢٩ . ٤٨ ـ ا��يـة ã| اXراد يكون أن و�@يبعد
سورة فٕاّن بالص$ة@, اòاّص الركوع أيى ال¿Ìع@, ã| اXنظور اXع) هو :@Eا ِمَن Uًَفْض

إ�س$م@/ سنوات أواخر ã| نزلت قد الفتح

:@١١٢ . ٩ آية R$ف وهذا

ا@كعون@: الّر الّسائحوَن ا¡اِمدوَن العاِبدوَن التاِئبوَن
سياق أّن ٕاّ� التاسعة@, السنة ã| نزلت وٕان Tالتوبة سورة ã|X الكرZة ا��ية فٕاّن
مقام يذكر Øj اXصلّ�@, يشمل والعابدون باXؤمن�@, اXتعلّقة الصفات ذ@كر مقام ã| ا��ية

والسجود@/ الركوع Øj ا�@, ã| الس� مقام Øj ا¡مد@,

السيح@/ السجد@, العبد@, ـ راجع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٣٣ ركم

ركم@:

ألقيُت َء@: ãÏ¿ال ركمُت تقول@: ء@, ãÏ¿ال Qّمع ع� يدّل واحد@, أصل ركم@: ـ مقا
الطريق@: وُمرتَكَم ا£موع@/ الط� @كمة@: والرُّ وُر@كام@/ ُمرتِكم وَسحاب بعض@/ ع� بعَضه

فيه@/ َترتكم اXاّرة ٔ�ّن َسَننه@,

ُومـرتِكم وُر@كـام َمركوم ورمل وسحاٌب وترا@َكم@/ فارتَكم اXتاَع َر@كَم ـ أسا
وترا@كمت dينة@/ مركومة@: وناقة dنت@/ ٕاذا الناقة@: ¡م َترا@كَم ا£از@: ومن ومُ-ا@ِكم@/

وجاّدته@/ مستواه الطريق@: ُمرتَكم وهذا وارتgت@/ أ�شغال

Qعله Ø1ح ء ãÏ¾ فوق شيئاً ُعَک Òb الركم@: الليث@: قال ـ ٢٤٢ . ١٠ الxذيب
عـ� بـعضه اXرتكم ء ãÏ¿ال من ذلک وLو والسحاب الرمل كُر@كام َمركوماً@, ُر@كاماً

اÔX-ا@كم@/ السحاُب @كم الرَّ :@ Ø ãèأ�عرا ابن وقال بعض@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أيى ا�مع@, بعنوان بعض ع� البعض ٕالقاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الركوب@/ جهة ٕا8 ال-ا@كب ã| النظر أّن Fك التجّمع@, بلحاظ ال-ا@كب

Çيعاً Òb كَُمه Ò2َف بَْعٍض َع�× َبْعَضـُه بيَث Òò ا َعَل Ö ÒNالطَّيِّبو ِمَن بيَث Òò ا Eُا لِيَميَز
/@٣٧ . ٨ ـ@ @ Úsَجَه ã| َفَيْجَعلَُه

وا�ملة بعض@/ ع� بعÎÉم م-ا@كبون وهم وشّدة مضيقة ã| Øsجه أهل فٕاّن
تـعا8 قوله مفهـوم وتؤيِّد Ì Ù»تف Tع�بَْعض بعَضه اòبيث عل ÒNوX بالركم مة اXتقدِّ

ُكَمه@/ Ò2ـ@@@ف
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ركن ٢٣٤

ِمن ٕا�َمغِفرة وساِرُعوا ـ@ ا�Çّنة@ ٔ�هل السـعة يقابله والتجّمع ال-ا@كم وهذا
/@١٣٣ . ٣ ـ وأ�َْرض وات مى السَّ َعْرÎÔÈا وجنٍّة َرّبكُم

/@٤٤ . ٥٢ ـ َمركوم َسحاٌب َيقوُلوا ساِقطاً Êء Ú»ال ِمَن ِكْسفاً يََروا وٕاْن
يوافق ]ا منه يشاهدوا ما لوا يؤوِّ بل والعذاب@, الشّدة نزول من يعت;وا n أيى
والساقط مظلمة@, قطعة فالسكون@: Ì»بالك والكسف /@ ّ الغيى سبيلهم m$وي مسلكهم

قوGم@: ]ناسبة اXضمون وهذا حال@/ أو له صفة

/@١٨٧ . ٢٦ ـ الّصاِدق� ِمَن ُكنَت ٕان Êء Ú»ال ِمَن ِكَسفاً َعَلينا فأسِقْط
معاً@/ وا�مع ال-ا@كب ع� لد�لxا باXاّدة@: التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ركن@:

تـِعب@, باب من أحدها لغات@: وفيه عليه@, اعتمدت زيد@: ٕا8 رَكنت ـ مصبا
قال قعـد@, باب من ُر@كوناً وركَن َظَلموا@/ الَّذيَن ٕا� َترَكنوا َو� ـ تعا8 قوله وعليه
من بل بأ�صل@, وليست بفتحت�@, يركن ركن والثالثة بالفصيحة@/ وليست :@ ّ أ�زهريى
ء@: ãÏ¿ال وُر@كُن الّ$م@/ أو الع� Ø ãOحل يكون يَفَع$ْن فََعل باب ٔ�ن اللغت�@, تداخل باب
صـّحة توقّف ما وال¿Ìوط@: ماهّيته@/ أجزاء ء@: ãÏ¿ال وأركان أركان@, وا�مع جانُبه@,

/@Ëºٕا وُر@كانة@: إ�ّجانة@/ ـركن@: ßXوا علzا@/ أ�ركان

وهـو أ�قوي@, جانبـه ء ãÏ¿ال فُر@كن قّوة@, ع� يدّل واحد أصل ركن@: ـ مقا
نادرة كلمة وهيى أركَُن ٕاليه رَكنُت الباب ومن وَمنعة@, ِعزٍّ أيى شديد@, ُر@كن ٕا8 يأويى
إ�ّجانة@/ والِمركن@: ثابت@/ وقور ايى َر@ك� وف$ن حلق@/ حرف غ� من يفَعل فََعل ع�
ٔ�@نّـه الباب من وهو ِملُت@, أيى ٕاليه وركنت عالية@/ أركان له أيى َر@ك� جبل ويقال
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٢٣٥ ركن

َيركَن@/ رِكَن :@ÍÉ مُ سف� ولغة َر@كناً@, يركَن َر@كَن اòليل@: قال عنده@/ وثبت ٕاليه سكن
نظر@/ وفيه يَركُُن@, َر@ِكَن ويقال

يزيَد عبِد بن ُر@كانة TصX ا� رسول ¼Íعه الّذيى ٕاّن ويقال ـ ٨٧ ا�شتقاق
ُر@كوناً@, أركَُن ء ãÏ¿ال ٕا8 رَكنُت ـ قوGم من فُعالة وُر@كانة اXطلب@/ عبد بن Ë¾ها ابِن
َر@ك�@: ورجل أركان@, وا�مع جانبه@, بناء@: كّل وُر@كن را@كٌن@/ فأنا العالية@, اللغة وهيى
كـإ�ّجانة@/ يتّخذ ٕاناء ـركن@: ßXوا َرزيناً@/ ÓDحل كان ٕاذا زعموا @كونة@, والرُّ @كانة الرَّ Øب�
فـيه@/ يُـنتبذ بالغـار شـبzاً فيُجعل ُينقر Kلـة أصل والَقرو ِمركناً@/ الَقرو يى Ùd ا Ø[ور

Zانّية@/ لغة الشجرة@, أغصان من غليظ غصن @كنة@: والرُّ

,@Fzف ُر@كوناً@, يَركَن ٕاليه َر@ِكَن زيد@: أبو وحكي ُر@كوناً@: يَركُن ٕاليه َر@كَن ـ صحا
جانبه ء@: ãÏ¿ال وُر@كن ظَلموا@/ ٕا�الَّذيَن َترَكُنوا َو� ـ تعا8 قال وسكن@, ٕاليه مال أيى
عالية@/ أركان له َر@ك�@: وجبل وَمنعة@/ ِعّز أيى شديد@, ُر@كن ٕا8 يأويى وهو أ�قوي@/
ــركن@: ßXوا الÍÚÉع@/ مركَّنة وناقة أ�ركان@, ذو كأ@نّه ,@oالعظ الÍÉوع@: من ـركَّن ÔXوا

الثياب@/ فzا تُغسل ã1ّال إ�ّجانة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وهذا ٕاليه@/ السكون مع ء ãÏ¾ ٕا8 اXيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وغ�ها@/ وا�Lراف ا�عBد@, الثبوت@, السكون@, اXيل@, مواّد وب� بيyا الفرق

آثار fن وغ�ها@: والرزانة واXنعة والوقر والعّزة والقدرة القّوة ـ oمفاه وأمّا
مورده@/ ÏÉقت[ كّل أ�صل@,

/@٧٤ . ١٧ ـ@ @Uًَقلي َشيئاً zم لَ ٕاِ َتركَُن ِكْدَت َلَقد ْتناك َثبَّ ولَو�أن
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ركن ٢٣٦

ا�ملة@/ ã| وا�ستقرار@, السكون مع ٕالzم مBيً$ كنت أيى

ا� من واXواظبة وا¤افظة والعصمة التوفيـق أّن ع� تدّل الكرZة ا��ية هذه
عن ومال والثبات@, الطمأنينة مAل عن العبد òرج ما@: زماٍن ã| انقطعت لو اXهيمن

مرسً$@/ نبيّاً كان ولو واضطرب@, ا¡ق

التكوين@/ ã| اòاّص ولطفه عنايته بعد ثانويّة مرحلة وهذا

/@١١٣ . ١١ @ـ@ اُر النّ كُم َفَتَمسَّ َظَلموا ٕا�اّلذيَن َترَكنوا َو�
النار@/ مّس يوجب السكون Iقّق مع �Xالظا ٕا8 ا¦ايل مطلق أّن ع� تدّل

ا�ستفادة ã|و يراد عمل ّ بأيى إ�قدام ã| �Xالظا ٕا8 الركون يشمل الyيى وهذا
ا¡Çّق ¼Íاط عن اLراف :@nالظا ٕا8 الركون فٕان Zكن@, Lو ِّ بأيى اXوقعيّة تلک عن
و[ايل والظلم@, التجاوز مقام ã| واستقرار وا�ستقامة@, ا�عتدال مس� عن وعدول
وحـركته وبيانه وقوله واشتغاله عمله فيكون ا¡قيقة@, سبيل عن خرجوا الّذين ٕا8

اXقام@/ ذلک ÏÉقت[ كلّها وتدب�ه وفكره وسكونه

أو مyم عّدة ٕا8 أو �Xالظا من فرد ٕا8 الركون يكون أن ب� ذلک ã| فرق و�
منحرف@/ حزب ٕا8 أو متشكّلة حكومة ٕا8

الثانويّة اXرحلة وأمّا ا¦ايل@/ ولنفس الركون Gذا عقوبة النار مّس أّن 9O و�
للظلم@/ ي-ّتب ما ي-ّتب ففzا بالظلم@: والعمل

/@oأل يَوٍم َعذاب ِمن ظلموا ِللَّذيَن َفَويٌل
أو ساحٌر وقاَل بُر@كِنه × Øُمب�َفتو� بُسلطان ٕا�فرَعوَن أرَسلناه ٕاذ ×Ïºمو ã|و

/@٣٩ . ٥١ ـ نون ÒV
/@ Ò� ÔO Xا �Ôòوا عمله, ع� لفرد َعل ÔN عل@Xا Ôكا� ٕاليه يُركَن ٕاX@Ëºا الّر@كن@فُْعٌل@:
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٢٣٧ ر�

إ�نسان وركن عموده, فركن@البناء@أساسه@أو ء@Mسبه@, ãÏ¾ كّل وُر@كن يُطَعم@/ والطُّعم@Xا
وجهه اXواجهة حال ã| وركنه علzا@, يسكن ã1ّال مَقاعده قاعداً وركنه رج$ه@, قا_اً

وصدره@/

آخر@/ ء ãÏ¾ بعد وواقعاً متأخراً ء ãÏ¿ال جعل ]ع) ã8الَو من ã Ù8والتو

ٕاعراض وهو وَمسكنه@/ Tلّه عن حركة دون من خاّص ٕاعراض اXع) وهذا
نبّوته@/ برهان مشاهدة جهة من وال-ديد@, بالشّک مشوب لطيف

اXذكورة@/ اXوارد ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ر�@:
طاِعن أو معه@ُر�@, ورجل@را�@: وا�مع@أرماح@وِرماح@, معروف@, :@� الرُّ ـ مصبا
ماح@: والرِّ برجله@/ ÍÈب نفع@: باب من اً ÖTَر ا¡افر ذو Òوَر� له@/ صانع وَرمّاح@: به@/

/@Tمصدر Ëºٕا Xأيى له@/ Ëºٕا
وا�مع معروف@, وهو � الرُّ فالكلمة مyا@/ ف ØÍ½ي Øj واحدة@, كلمة ر�@: ـ مقا
قـوGم فأمّـا ُرTه@/ كأ@نّه يَقدمه بكوكب يى Ùdو Sم@, الرا�@: Êك Ù»وال وأرماح@/ ِرماح
Òَر� ومـنه بُرTه@/ الرا� Öكَر� برجلها ٕايّاه wÍÈا ٔ�ّن أيضاً@, هذا fن الداّبة@, تْه Ò ÒTـ@@ر

ماحة@/ الرِّ وِحرفته ماح الرِّ يتّخذ الّذيى مّاح@: والرَّ بيده@/ Ï½Ò¡ا ÍÈب ٕاذا ندب@: Ôا�

ماح للرِّ صانع َرمّاح@: ورجل الرماح@/ واحد معروف@, الس$ح من :@� الرُّ ـ لسا
فعل و� وتاِمر@, �بِن مثل ُر�@, ذو وَرمّاح@: را� ورجل ماحة@/ الرِّ وحرفته Gا متّخذ

ذيى وكّل وا¡Fر والبغل الفرُس Òور� را�@/ فهو بالر�@, طعنه َرTاً@: ه Ô ÒTَيْر ه ÒTوَر له@/
يقال ماح@/ الرِّ Ëº�ٕوا bيعاً@, برجلَيْه ÍÈب وقيل بِرجله@, ÍÈب َرTاً@: َيْر� حافر
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رمد ٢٣٨

wا@/ اXبيع ُيرّد ã1ّال العيوب باب من وهذا ماح@, والرِّ Fح ßا� من ٕاليک أبرأ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مـورد ã| وٕاط$قها ا¢صوص@, الس$ح هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الصيغ اشتقاق يكون أن يبعد و� بالر�@, Gا تشبzاً استعارة@, جل الرِّ أو باليد الÍÉب

انðاعيّاً@/ اXاّدة من اXشتقة
ـنع@, ÒXكا � الرَّ وهو اXصدر من اُخذت ا Ø̂ ٕا اXشتقّات هذه ٕاّن نقول@: أن وZكن
@كن كالرُّ به ُير� ما ]ع) وهو ,@� الرُّ كلمة اُخذت ومنه نان@, بالسَّ الÍÉب ]ع) وهو

ٕاليه@/ يُركَن ما ]ع)
اُفـه ÒOَمن Eُا ِلَيعلَم وِرماُحكُم أيديكُم َتنالُه ـْيد الصَّ ِمَن ء ÖãÏ Ò¿ب Eُا َلَيبلَونَّكُم

/@٩٤ . ٥ ـ بالغيب

عام وك*ته الصيد ٕا8 اXواجهة بسبب وحا�تكم نيّاتكم ã| التحّول يوِجد أيى
بالرماح@/ أو بأ�يديى الوحوش وأخذ الصيد من متمكّن� rكن Mيث َديبّية@, Ô¡ا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رمد@:

ويقال َرْمداء@, واXرأة أرمد@, والرجل تعب@, باب من َرمَداً Ôالع� َرِمَدت ـ مصبا
وأتيت أهلكته ÍÈب@: باب من َرمْداً وَرمَدته لغة@/ Ôالع� وأرمََدت وَرِمَدة@, َرِمٌد أيضاً
ا�دب@, من عمر زمن فيه الناس هلک الّذيى مادة الرَّ عام ومنه مادة@, الرَّ Ëº�ٕوا عليه@,

معروف@/ النار ورماد الَمْحل@/ من كالرماد صارت أ�رض ٔ�ّن بذلک يى Ød
أ�لوان@/ لون@من وا��خر من@أ�مراض@/ مرض أحدها ث$ثة@أصول: رمد: ـ مقا
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٢٣٩ رمد

َرِمد وهو َرمَداً@, َيْرمَد َرِمَد يقال الع� َرمَد مَد الرَّ ـ فأ�ّول /@ ْعيى السَّ من جنس والثالث

ãæوالثا علzم@/ أتينا ٕاذا َنرمدهم القوَم رمدنا ويقال@: اG$ك@/ وهو مْد الرَّ ومنه وأرمَُد@,
يقال للونه@, يسّمي وهو ِرمِدد@, فهو يكون ما أرّق كان فٕاذا معروف@, وهو ماد الرَّ ـ

يع-يى للون ذلک يقال ا Ø̂ وٕا قليً$@, لَبناً النـتاج عند تركت ٕاذا ترميداً الناقـة َرمََّدت
من لÍÉب قيل ومنه الرماد@, من وهو كُدرة@, فيه Ø;اغ ء ãÏ¾ كّل وأ�رمد@: ÍÈعها
الَعْدو@, شّدة ا�رمداد الثالث وأ�صل اً@/ Øمتغ� آِجناً كان ٕاذا َرِمد وماء ُرمد@/ البعوض

أÌºع@/ :@oالظل ارمّد يقال@:

ـ Ố الر اشتّدتبه كَرماٍد ـ تعا8 قال وأرِمداُء@/ وأرمَُد وِرمٌْد َرماٌد يقال ـ مفر
وَرِمـد مود@/ ÔGبا عنه Ø;ع Fك اG$ك عن مَد بالرَّ Ø;وُع َرماداً@, صارت الناُر@: وَرِمَدت
لون ع� كان ما وأ�رمَد /@T Øالتغ� ]ع) Xأ�ُجون ُ�ُجونه َرماد فيه كأ@نّه صار اXاء@:

الَمْحل@/ َسنة والَرمادة ُرْمد@/ للبعوض وقيل ماد@/ الرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وفسـاد@, سوء حالة ٕا8 والتبّدل Øالتغ� هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
َرِمَد فيقال@: ا¢تلفة@/ واXوضوعات اXوارد باخت$ف خصوصيّته Oتلف Øالتغ� وهذا
وفسـدت ت Øتـغ� ٕاذا البلد هذا ã| وَرِمدنا أِجناً@/ وصار لونه أو طعمه Øتغ� ٕاذا اXاء
/@ Øوتـغ� وسـخ ٕاذا ثـوبه ورمد وا�بتـ$ء@/ القحط زمان أيى مادة الرَّ وعام أمورهم@/
الفساد ٕا8 حاله ت Øغ� ٕاذا وَرمََدتُه فzا@/ مرض ٕا8 صّحته تبّدلت ٕاذا الع� ورمدت
العـدو شّدة وا�رمداد فاسـداً@/ أيى رماداً وصار النار من Øتغ� ما ماد والرَّ واG$ك@/

/@ Øوتغ� فسد قد لون ع� ويطلق الص$ح@/ وOالف فساداً يوجب Mيث
� عـاِصٍف يَوٍم ã| Ố الرِّ به ْت اشـتدَّ كَرماٍد ـم Ô ÔGFأع م Ùwبَر َكَفروا الَّذيَن@ َمَثُل
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رمد ٢٤٠

/@١٨ . ١٤ ـ ٍء ãÏ Ò¾ َع� َكَسُبوا ا@@ Ø ßW َيقِدروَن
والفناء والزوال الفساد وعروض Øالتغ� حصول جهة من ماد أ�عFل@بالرَّ تشبيه

فzا@/

وتقديره@, gMه ÏÈير أن فله اXدّبر@: oا¡ك العزيز اXتعال با� آمن من فٕاّن
من يريده ما Oالف � وأن ونواهيـه@, أوامره ã| يطيعه وأن ٕاليه@, أ�مر يسـلّم وأن
و� وقدره@, قضائه جريان خ$ف يسلک و� Oتاره ما ãÏ½يع و� والت¿Ìيع@, التكوين
وباطنه وظاهره وأموره وسلوكه وحركاته أعFله [ام ã| فهو ذلک@, دون عمً$ يعمل

والعبودّية@/ والوفاق والطاعة oوالتسل الرضا ع�

ãÏÈالرا هـو العـبد فٕاّن والعبودّية@, القصد وتوحيد النيّة خلوص مع) وهذا
وإ�@كرام@/ ا�$ل ذيى ٕاليه اُموره اXسلّم اXفّوض واXطيع

تكوينه ã| ,@ ãÏÈور وأراد شاء ما خ$ف يسلک فٕانّه با�@: الكافر R$ف وهذا
القاطع@, حgه من Jكم Dف ãÏ½ويع النافذة@, من@ٕارادته ما@يريد Oالف وهو وت¿Ìيعه@,

الثابت@/ وتقديره قضائه من Nريى Xا Uالفاً ويعمل

السالک@السائر@خ$َف@نظم@@اòلقة@والتكوين, هو @ا¡قيقة@ونفس@أ�مر: ã| فالكافر
رشداً@, ينال و� سبيً$@, vديى � فهو /@ الساريى وحgه أمره Vاريى عكَس والعامل

أمراً@/ �òا من يدرك و� شيئاً@, ا¡ّق من يصيب و�

شّدة قبال ã| ماد@, كالرَّ ور ÒGوالضعف@وا الرخوة@والرداءة جهة من الكافر فأعFل
/@oالعل القادر ا� حكم ونفوذ العزيز@, ا� أمر جريان

/@٣٩ . ٢٤ @ـ@ ماًء الظَّمآن سبُه ÒJ ِبِقيَعٍة@ Ìاٍب Ò» كَ م ÔGFأع َكَفروا@ والَّذيَن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٤١ رمز

رمز@:

حاجب بع�@أو أشار ÍÈب@: باب من @لغة ã|و قتل@, باب من َرمزاً َرَمز ـ مصبا
شفة@/ أو

ّوج Ò] َرمّازة@: كتيبة يقال واضطراب@/ حركة ع� يدّل واحد أصل رمز@: ـ مقا
Iّرك@/ ما أيى ,@ ارمَأزَّ fا ÍÈبه ويقال نواحzا@/ من

كّل عن Ø;وع با¡اجب@, والغمز ,@ Ø ã9òا والصوت بالشفة@, ٕاشارة الرمز@: ـ مفر
َرمزاً@/ يَتكلّم n أيى :@ ارمَأزَّ وما بالغمز@/ الشكاية عن Ø;ع Fك بالرمز@, كٕاشارة@: @ك$م

ك*tا@/ من رمز مyا يُسمع � َرمّازة@: وكتيبة

ازة ØY زة@بيدها ØFغ جارية ويقال بشفتيه@وحاجبيه@/ َرْمزاً وكلّمه ٕاليه@, َرَمز ـ أسا

Ø1حـ وÍÈبه وتراَمزوا@/ فتغاَمزوا علzم ودخلت Mاج}ا@/ َرمّازة بفمها Øاَزة ÒX بعيyا
ترّمَز@/ وما ز Ò]ار ته@fا Ø{ون الوقيذ@/ حركة ضعيفة@وهيى حركة يتحّرك للموت@: ير[ز خّر

القحبة@/ وهيى مّازة@, الرَّ كسب عن يى Ôuو ارمأّز@, و� اcأّز fا وÍÈبته

وَيرِمُز@, َيرُمز َرَمز وقد وا¡اجب@, بالشـفت� واZ�ٕاء إ�شارة الرمز@: ـ صحا
Iّرك@/ ما أيى ارَمّز fا به ÒÍÈو مثله@, وَتَرمَّز@: مyا@, اضطرب أيى الÍÉبة@, من ز Ò Ò]وار
مّـازة@: والرَّ وتَضطرُب@/ Iّرُك أيى لك*tا نواحzا من ز ß Ò]َتر كانت ٕاذا َرمّازة وكتيبة

البحر@/ والراموز@: بعينzا@/ تُؤميى ا Øu ٔ� الزانية@, مّازة@: والرَّ [وج@, ا Øu@�ٔ اُ�ست
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

د�لة أو ٕاشارة فzا ã1ّال اòفيفة ا¡ركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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بدن ã| أو يد أو ع� أو حاجب أو شفة ã| تكون أن من أعّم ا¡ركة وهذه مع)@, ٕا8
الكـتيبة [ّوج أو البحر [ّوج ã| Fك آخر موضوع ã| أو آخر Uصوص عضو ã| أو

وغ�ها@/

كّل ã| يتحقّق الرمز بل أ�عضاء@, بسائر أو بالع� أو بالشفة اختصاص ف$
مفهوم@/ ع� ويدّل مع) ٕا8 يش� m$م و[ّوج خفيفة حركة

اXطاوعة@/ مع) وإ�ر[از ال-ّمز ã|و

/@٤١ . ٣ @ـ@ َرْمزاً ٕاّ� أيّاٍم ثUَثََة النّاَس ُتَكلِّمَ  أ ّ� آَيتَُک قاَل
اXع) ٕا8 ويش� اXقصود ع� يدّل لعضو خفيف وIريک الرمز بطريق ٕاّ� أيى

عyم@/ جواباً السكوت ويكون وا�دل@, البحث عن J-ز Ø1ح اXقصود
أن �زم والتـفاهم oالتـفه أّن ع� د�لة إ�شـارة@: دون بالرمز التعبـ� ã|و
ٕاليه@, يُشار ما وجود تستلزم إ�شارة فٕاّن إ�شارة@, من أعّم وهو الرمز بصورة يتحقّق
مصاديقه@/ من وإ�شارة مقصود@, مع) ع� يدّل لطيف Iّرك فٕانّه الرمز R$ف وهذا

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رمض@:

من َرمَضاً يومنا وَرِمَض الشمس@, َحّر من ا¡امية ا¡جارة مضاء@: الرَّ ـ مصبا
مـوافـق وضعه ٔ�ّن بذلک يى Ùd قيل ل¿Îر@, Ëºٕا ورمضان@: حّره@/ اشـتّد َتِعب@: باب

وأرمضاء@/ رمضانات وbعه ا¡ّر@, شّدة وهو مض الرَّ

َحّر مض فالرَّ وغ�ه َحّر من ء ãÏ¾ ã| حّدة ع� يدّل مّطِرد أصل رمض@: ـ مقا
ال¿Îور Ëºٕا نقلوا ا ØX م Øu@�ٔ ا¡ّر@, شّدة من استقاقه رمضان ٕاّن قوم وذ@كر ا¡جارة@/
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٢٤٣ رمم

ع� وNـمع ا¡ّر@, َرمض أيّاَم رمضان فوافق بأ�زمنـة@, سـّموها القدZة اللغة عن
ٕاذا أيضاً@: وَرِمض لٔ$مـر@/ وَرِمض أ�مر أرمََضـه الباب ومن وأرِمضـاء@/ َرمَضانات
ِسكِّ� الباب ومن أنضحَته@, ٕاذا ْضف الرَّ ع� اللّحم َرَمْضُت ويقال ْمضاء@/ الرَّ أحرقته
ا¡Çّر شّدة ã| رَعْت ٕاذا sالغ وَرِمضت أنا@/ َرمَضتُه وقد َرميض@/ حاّد وكّل َرميض@/

رقه@/ ÔJ داء Ú Òj كأنَّ فسد@, بطُنه@: ار[َض ويقال أ@كبادها@, فَقِرَحْت

فَحمَيْت@, الشمِس َوقْع علzا @اشتّد ã1ّال ا¡جارة وهيى مْضاء الرَّ ع� Ï¿َم ـ أسا
أحرَقْت ُجُل@: الرَّ وُرِمَض َرمَضاً@, يومنا وَرِمض َرِمَضة@, وأرض َرمْضاً@, َرِمضت وقد

القوَم@/ ا¡رُّ وأرمَض ْمضاء@, الرَّ قدميه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

لل¿Îر@, ÓÊºٕا جعل Øj َو�ن@, Òوا� يَوان Ò¡كا مصدر أ�صل ã| َرمَضان كلمة أّن
الفصل حرارة شدة التسمية ووجه الزائدت�, والنون للعلمّية@وأ�لف ال½Íف من ومُنع

قالوا@/ Fك Ëº�ٕا هذا له وضع الّذيى

/@١٨٥ . ٢ ـ ِللنّاس ُهدًي الُقرآن فيِه اُنِزَل الَّذيى َرَمضاَن ُر ÖÎ Ò¾
بعÎÉم وقول الصيام@, إ�س$م@وقبل@تكليف كانت@قبل التسمية هذه و�9O@أّن

وجيه@/ غ� الصوم@, ã| الباطنيّة ا¡رارة ]نظور ٕانّه التسمية@: وجه ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رمم@:

مبالغة@/ بالتثقيل ته ØWوَر باب@قتل@أصلحته@/ من َرمّاً ا¡ائط@وغ�ه رWُت ـ مصبا
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رمم ٢٤٤

فهو ,@ ã� بَ ٕاذا ÍÈب@: باب من َيرّم العظم ورّم ِرَمم@/ ع� وQمع البالية@, العظام ّمة@: والرِّ
ذو ã Ø(ك وبه ا¡بل@, من القطعة ّمة@: والرُّ ِرمام@/ وجاء أِرمّاء@, أ�@ك* ã| وbعه ,@oرم
حـبل عنقه ã|و بع�اً باَع رجً$ أّن وأصله bعه@, أيى بُرمّته ء ãÏ¿ال وأخذت ّمة@/ الرُّ

مثً$@/ صار Øj بُرّمته@, ادفعه فقيل

وا��خر ء@وٕاص$حه@/ ãÏ¿ال Û Òn أص$ن@متضاّدان@,@أحدYا أربعة@أصول@: رّم@: ـ مقا
ّم فالرَّ ـ أ�ّول فأمّا خ$فه@/ وا��خر السكوت@/ ـ أحدYا متضاّداِن@, وأص$ن َب$ؤه@/
ٕارماماً@, ُيِرّم dن, ٕاذا وغ�ه@: Ôالبع� أَرمَّ ـ الباب ومن ُته@أُرمُّه@, ÒWَر تقول: ء ãÏ¿ٕاص$ح@ال
رسول uي ـ مّة الرِّ وكذا البالية@/ العظام :@oم والرَّ ,@ ã� بَ ٕاذا ُء ãÏ¿ال َرمَّ ـ ا��خر وأ�صل
ٕاليه ادفعه ـ ذلک ومن ,@ ã8البا ا¡بل مّة والرُّ ّمة@/ والرِّ وث بالرَّ ا�سـتنجاء عن TصX ا�
Fyم فأ�ّول ا��خران@: أ�ص$ن وأمّا بgاله@/ شيئاً آخر ٕا8 دفع من لكّل فقيل بُرّمته@,
فاه حّرك ما أيى ترمَرم ما قوGم وا��خر ٕارماماً@/ أرمَّ يقال السكوت@, وهو إ�رمام من

بالك$م@/

دار أو مُّه Ò-ف يَب� حبل Lو من بعضه@, فسد الّذيى ء ãÏ¿ال ٕاص$ح ّم@: الرَّ ـ لسا
أَخذ ـ@ قوGم ã| بكر أبو قال انتشـاره@/ بعد ٕاص$حه أ�مر@: وَرمُّ َمرّمـة@/ شأuا َترمُّ
ٕاذا القاتل أو أ�س� wا يُشّد حبل قطعة مّة الرُّ ٕاّن أحدYا قو�ن@, وفيه بُرمّته ء ãÏ¿ال
ء@/ ãÏ¾ مـنه ينقص n كامً$@ تامّاً@ ء ãÏ¿ال أخذت ا��خر والقول للقََود@/ القتل ٕا8 قيد
ورمـام ِرمَم وحبل ُرّم@, وbعها تقّطعه@, بعد منه ãOب ما ا¡بل@: من مّة والرُّ الxذيب@:
العظام ّمة@: والرِّ bعوه@/ Øj واحداً جزء كلَّ جعلوا م Øu كأ با�مع َوَصفوه باٍل@, وأرمام@:
قـال /@oَرمـ وهيى الِعظاَم ييى ÔJ ـ مّـة الرِّ مثل :@oم والرَّ وِرمام@/ ِرمَم وا�مع البالية@,
مـثل واÇXؤّنث اÇXذّكر Fzف استوي قد وفَعوً� فعيً$ ٔ�ّن ,@oَرم قال ا Ø̂ ٕا :@ ّ ا�وهريى
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٢٤٥ رمم

يقال ,@ Ò ã� بَ أيى ِرمَّة صار :@ وأرمَّ ÓDوَرم َرمّاً َيِرّم وهو العظم وَرمَّ وَصديق@/ وَعدّو َرسول
الشـاة ورّمت ء@, ãÏ¾ كّل من ã8البا Çلَُق Òòا :@oم والرَّ بلَيت@/ ٕاذا وأرمَّْت عظامه رمَّْت
رّمت@/ ْت@: Ú]وار به@, ت مرَّ ما َتُرمُّ َرموم@: وشاة بشفتzا@, أخذته َرمّاً@: ترمّه ا¡شيش
ويقال اGزال@, ã| الشحم وآخر إ�قبال ã| السمن أّول وهو ُمِرّم وهيى الناقة وأرمَّت
َفَرق@/ من سكت وقيل عاّمة@, سكت وأرّم@: :@ Ø ãèابن@أ�عرا عن مهزولة@/ كانت للشاة@ٕاذا
شفتيه الرجل ّرَك ÔJ أن فهو مُرم@: Ú-ال أمّا الxذيب@: جواباً@/ رّد ما أيى ترمرم fا وكلَّمه

نطق@/ ما أيى Mرف ف$ن ترمَرَم ما يقال بالك$م@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

جريان من الثانية اXرحلة ã| ء ãÏ¾ كون هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
رجوعه ودورة وساXاً@, كامً$ كونه دورة مرحلت�@, ء ãÏ¾ كّل بقاء ا�متداد فٕاّن بقائه@,

وا�نكسار@/ والب$ء الضعف ٕا8

Ì Ø»يف اXفهوم وهذا ,@oرم وهو َرمَّ ٕانّه يقال الثانية@: اXرحلة ã| ء ãÏ¿ال ورد فٕاذا
مyا@/ مورد كّل اقتضاء حسب ع� مناسبة بتعب�ات عنه Ø;ويع Uتلفة بألفاظ

ٕادامة هو فسد ما فاص$ح َفَسد@, ء ãÏ¾ ٕاص$ح ّم والرَّ /@ Ò ã ß� بَ ٕاذ العظُم َرّم فيقال
والفساد@, والب$ء الضعف مورد ã| ٕاص$ح مطلق@بل ليس@باص$ح فالّرم الثانية, الدورة

الب$ء@/ موضوع وتثبيت اXرحلة هذه وٕادامة ا¡الة تلک ٕابقاء ا¡قيقة ã| فهو

والgال@, الس$مة حال ã| � والضعف@, الَفَرق مورد ã| فهو السكوت@: وكذلک
الثانية@/ الدورة تلک ã| الورود مظهر فالسكوت

الضعيف@/ والك$م الشفة Iريک ã| ال-مرم السكوت ومثل
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الّرمن ٢٤٦

الثانية@/ ا¡الة هذه ٕا8 ف�جع الناقة@: وإرمام ا¡شيش رّم وأمّا

أو وظهوره والنقص الضعف دورة ثبوت هو اXاّدة ã| الواحد أ�صل أّن فظهر
اXوارد@/ ع� ينطبق اXع) فهذا وٕاظهاره@, ٕاثباته

/@٧٨ . ٣٦ ـ@ @oرم وهيىَ الِعظاَم ييى ÔJَمن قاَل َخلَقه ÒãÏ ß»وَن Uًََمث َلنا َب ÒÍÒÈَو
يَي ÔI فكيف والب$ء@, ا�نكسار دورة وهيى الثانية@, اXرحلة ã| واردة وهيى أيى

والصّحة@/ الس$مة دورة عن اòارجة العظام هذه

/@٤٢ . ٥١ @ـ@ oم كالرَّ َجَعَلتْه ٕاّ� َعلَيْه أَتْت ء ãÏ Ò¾ِمن تََذُر ما
الفسـاد ã|و بالياً منك«Ìاً كان ما oوالرم عاد@, قوم ٕا8 اÇXرسـلة الر´ يريد
والgال@/ عن@الس$مة عليه@وأخرجته @أتت@الر´ ٍء ãÏ¾ ع�@كلِّ oوالضعف@,@فاُطلق@الرم

قلناه@/ Fك اXاّدة ã| اXع) عموميّة ع� يدّل وهذا

الرمن@: من ٕانّه اللغة أهل أ@ك* فقال مّان@: الرُّ كلمة وأمّا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

الّرمن@:

عبس@/ ب$د ã| َهضبتان مّانتان والرُّ مّان@, الرُّ وهيى واحدة@, كلمة ـ مقا

$ًa امتنع@, به يى Ùd فٕان ين½Íف@, وGذا أصلّية@, ونونه فُّعال مّان@: الرُّ ـ مصبا
وفتح والنون oXوا اGمزة Ì»بك بالروم@, ناحية وٕارميِنَية@: ُرمّانة@/ الواحدة أ�@ك*, ع�
oÇXا فتفتح ,@ ã(َإرم فيقال القياس@, خ$ف ع� الياءان حذفت ٕاليه نسب وٕاذا الياء@,

Hفيفاً@/
اòليل ã(يع سألته سيبويه@: قال ُرمّانة@/ الواحدة معروف@, مّان الرُّ رمن@: ـ صحا
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٢٤٧ الّرمن

له يكن n ٕاذا أ�@ك* ع� وأaله اXعرفة ã| أ¼Íفه � فقال به@؟ يى Ùd ٕاذا مّان الرُّ عن
وأ�@كـ* أ�@ك*@, ع� فنحمله اشتقاقه@, ء ãÏ¾ ّ أيى من يُدريى � أيى به@, يعرف مع)
أ@ك* وفُّعال اض@, Ø Ôaو ُقّراص مثل أصليّة نونه أ�خفش@: وقال والنون@/ أ�لف زيادة
/@ Ø ã(َأرم ٕالzا والنسبة الروم@, بناحية كورة وٕارميِنَية@: لطئِّي@/ جبل وَرمّان@: ُفع$ن@/ من

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كـالّزيتون و\Çرtا@, الشجرة Vمـوع هو الكلمة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ã| Fك فقط@, مyا واحدة شجرة ع� تدّل كلمة وجود عدم هذا ع� ويدّل والعنب@,
وا¦ر@/ النخل

الكرامة@/ ماّدته ã| أ�صل أّن ء فسيجيى العنب@: شجر ]ع) الَكْرم وأمّا

مـورد ã| لسـاuم ã|و Uاطباtم ã| مyا كّل استعFل تري اXع) هذا وع�
وا¦ر@/ النخل R$ف وهذا ا¥رة@, مورد ã|و الشجرة

تِلفاً ÔU ْرَع والزَّ والنَّْخَل َمعروشات@, وَغ2 َمْعُروشاٍت جنّاٍت أنَشأ الَّذيى وهَو
يوَم حقَّه وآتوا ر Ò\أ ٕاذا ثََمِرِه ِمن ُكُلوا ُمتشابه Ò2وغ ُمتشاwاً ّمان والرُّ والّزيتوَن @ُكلُه اُ

/@١٤١ . ٦ ـ َحصاِده

وَيـنبت ُيزَرع ما اXورد@: هذا ã| والرمّان والزيتون والنخل الزرع من فاXراد
هو صاد Ò¡وا صاد@, Ò¡ا ٕا8 إ�\ار ومن إ�\ار ٕا8 إ�نشاء بدء من مطلق@, بطور مyا

مyا@/ ا¤صول وأخذ الgال حّد ٕا8 الوصول

اخـت$ف ٕا8 ٕاشارة مّان@: والرُّ الّزيتون وب� والنّخل الّزرع ب� التفـريق وأمّا
من والشـجرة النّبات هو والنّخل الّزرع وضع ã| اXلحوظ فٕاّن النوع�@, ã| الوضع
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الّرمن ٢٤٨

FÇzف فاXلحوظ مّان والرُّ الّزيتون R$ف وهذا ا¥ـرة@, عن النظر قطع مع هيى حيث
Çbيع فيشمل صاد@, Ò¡ا آخر ٕا8 وجوده أّول من Fyم وينشأ ينبت ما مفهوم مطلق

بعضاً@/ أو كّ$ً اXراتب
Vموع من واحد كّل أّن تعا8 يريد ُمتشابه@: Ò2وغ ُمتشاwاً ـ تعا8 قوله وأمّا
Fك جهات@, من مُشابه غ� أو الطعم أو الشكل ã| ا��خر مُشابه ٕامّا والُرمّان الزيتون

ã| وسـبق والزرع@, النخل Vموع من واحد كّل ٕا8 راجع أيضاً اُ@كُله ã| الضم� أّن
كّل من يؤكل ما Uتـلفاً أيى اXأ@كول@, ]ع) مش}ة صفة ُنب Ôكا� اُ�@كُل أّن أ�@كل@:

/@Fyم واحد

Íاً ßÉَخ ِمنُه فأخَرجنا ٍء ãÏ Ò¾ ُكلِّ َنباَت ِبِه فأخَرْجنا ماًء Êِء Ú»ال ِمَن أنَزَل الَّذيى وهَو
أعـناٍب ِمـن وَجـنّاٍت دانيـة ِقنواٌن َطْلِعها ِمن النَّْخِل وِمَن ُم#ا@كباً َحبّاً@ ِمنُه ـِرُج Ö ÔK
/@٩٩ . ٦ ـ@ وَينِعه@ أثَمَر ٕاذا ٕا�ثََمِرِه انظروا وغ2ُمَتشاِبه اً ß{ ُمْشتَ ّمان والرُّ والّزيتون
فخرجت ء@, ãÏ¾ كّل من النبات اXاء بسـبب أيى ء@, ãÏ Ò¾ كّل َنباَت تعا8@: قوله
ÍÉÔòا مyا متنّوعة@, وأنواعاً أرقاماً النباتات هذه من أخرجنا Øj ا¢تلفة@, النباتات
طَـلعها من Oرج ã1ّال النبات من اXتحّصل النخل ومyا م-ا@كباً@, حبّاً أخرجت ã1ّال
أ�نواع هذه من واحد وكّل والرمّان@, الزيتون ومyا أعناب@, من ا�نّات ومyا قنوان@,
أ�نواع هذه من كّل \ر ٕا8 فانظروا متشابه@, غ� أو مشتبه ٕامّا النبات من اXتحّصلة

وينعه@/

َرجاً ÔU أيى ,@ÍßÉ Òòا من حاليّة َحبّاً@: ِمنه ِرُج Ö ÔK ـ فجملة ا�م$ت@: ٕاعراب وأمّا
بعض من رج ÔK أيى التبعيض@, ع� يدّل ِمنه@: ـ وحرف اX-ا@كبة@, ا¡بوب ÍßÉ Òòا من
وشجر نبات كّل ويشمل ØÍÉاخ ما مطلق ÍßÉ Òòا فٕاّن م-ا@كباً@, حبّاً بينه ومن ÍÉòا

لونه@/ ØÍÉU
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٢٤٩ الّرمن

ع� وعطف ÍßÉ Òòا من أيضاً حاليّـة ِقنواٌن@: َطلِعه ِمن النَّخِل َوِمَن ـ وbلة
,@ÍÉÇòا بعض أيضاً وهو النخل@, نوع من ÍÉòا كون وحال أيى السابقة@, ا¡اليّة
قنوان@, النخل من أيضاً َرجاً ÔUو ـ قولنا ٕا8 التعب� ومرجع قنوان@, طلعه من يتحّصل

قلنا@/ Fك باd�ّٕية@, متأّولة اXع) ã| الفعليّة فٕان الفعلّية@: ع� اd�ٕيّة عطف وأمّا

فأخرجنا أيى َخÍßÉاً@, ع� fعطوفة مّاَن@: والرُّ والّزيتوَن وجنّاٍت@, ـ كلFت وأمّا
والّزيتوَن@/ وجنّاٍت َخÍßÉاً منه

اXطلق@, ÍßÉ Òòا أصناف من أ�عناب@والنّخل مّان@وجنّات الّزيتون@والرُّ أّن فظهر
خصوصّية@/ مyا واحد ولكّل

وا¡بوب اÍÉòوات@, مفهوم هن الذِّ يسبق@ٕا8 قيد@: من@دون أطلق ٕاذا ÍßÉ Òòفا
مّان@: والرُّ والّزيتون وأ�عناب النّخل ب� Dف التفكيک وأمّا مyا@/ تتحّصل ا Ø̂ ٕا اX-ا@كبة

جهته@/ ٕا8 أ¾Ìنا فقد

واXصداق والغطاء@, السـ- من ا�نّة فٕاّن بأ�عناب@: ا�نّات اختصاص وأمّا
أ�عناب@/ من ا¡ائط كان ٕاذا منه الكامل

/@٦٨ . ٥٥ ـ وُرّمان ٌل Ö ÒKو فا@ِكَهٌة Fzف َجّنتاِن@/// F ßuدو وِمن
كان وØXا أ\رة@/ من أعّم فهيى غ�ها@, أو أ\ار من إ�نسان به يتنّعم ما الفا@كهة
مyا@: كّل خصوصيّة ٕا8 توّجه دون من ا�نّت�@, ã| ا¢تلفة النعم بيان ٕا8 هنا النظر

ا��يت�@/ ã| Fك بيyا تفكيک دون من َفذَكرها

والُرمّـان وا¡رارة@, با�فاف يوصف ا¦ر فٕاّن معاً@: والرمّان النخل ذ@كر وأمّا
متقاب$ن@/ Fفه واللطافة@, وال;ودة بالرطوبة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رمي@:

رميت يقال و� قالوا /@ Ó(ع[ علzا@: ورميُت َرمْياً@, القوس عن رميُت ـ مصبا
عن موضع الباء وNعل علzا رميت ]ع) Nعله من ومyم يدك@, من ألقيxا ٕاذا ٕاّ� wا
عن أرميته قلت قلعاً@: موضعه من قلعته فٕاذا بيدك@, رميته ٕاذا الرجَل ورميت ع�@, أو

أيى فرسه عن فأرماه طعنه ـ ّ الرباعيى باب ã| :@ Ø ãèالفارا وقال بأ�لف@/ ه ßوغ� الفرس
ما مّية@: والرَّ ورماء@/ ورماية َرمياً الصيَد ورميُت َرَميات@, وا�مع َرمية@, واXّرة ألقاه@,
]Çع) فـعيلة وأصـله وَرمايا@, رميات وا�مع ,@bاُن أو كان ذ@كراً ا¡يوان من يرمي

مراماة@/ القوم وترامي قذفته@/ بالقول@: ورميته مفعولة@,

واستعارة@, اشتقاقاً عليه Jمل Øj ء@, ãÏ¿ال نبذ وهو واحد@, أصل رمي@: ـ مقا
ِزدت اXأة@: ع� وأرميت /@ ِفعِّي�× ع� ِرمّيّاً@, بيyم وكانت أرِميه@/ ء ãÏ¿ال رميت تقول
ٕا8 َترامي فقد ء ãÏ¿ال ع� زاد ٕاذا له@: قيل وجهها@؟ ما الكلمة فهذه قيل فٕان علzا@/
بذلک يى Ødو الُمدّور@, ال«Îم نصل والِمرماة@: أرميت@/ ]ع) ورميت بَلغه@/ الّذيى اXوضع
يت Ød ويُقال الَقطر@, العظيمة السحابة :@ ّ ِميى والرَّ الشاة@/ ِظلف ـرماة@: ßXوا به@/ يرمي ٔ�@نّه
اòليل@: قال Qتمع@/ Ø1ح وهنا هنا من السحاب ِمن بقطَع ُترميى Øj تنشأ ا Øu@�ٔ َرميّاً

ترميى خرجَت ٕاذا ,@ أترمّيى خرجُت ّكيت@: السِّ ابن قال ورماًء@/ رماية@وَرمياً رمي@يرميى
ا� أرمي يقال عبيدة@: أبو وقال ٕارماًء@/ يديى من ا¡جر أرميت ويقال أ�غراض@/ ã|
ٔ�@نّه الباب من ذلک اشتقاق ٕاّن قلنا وقد الزيادة@/ ماء@: والرَّ لک@/ وصنع ك ÒÍ½ن أيى لک@,

فوق@/ ٕا8 ي-امي أمر

وِرماية@, َرمْياً ال«Îَم ورميُت ي@, Ò]فار ألقيته@, @أيى من@يديى ء ãÏ¿ال رميت ـ صحا
وترامينا@/ وار[ينا ورماًء@, ُمراماة وراميته

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:

أو عنه نفسه لت;ئة ٕامّا ونبذه@, ء ãÏ¾ طرح هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الصيَد@/ ورميُت ,@ يديى من ا¡جر رميت يقال سّيئة@/ بنيّة آخر ٕا8 ونسبته ٕ�يصاله

الرميى أّن الّ$م حرف من فيستفاد لک@: ا� أرمَي ـ قوGم ã| Í½الن مفهوم وأمّا
وعليه@/ Oالف من ٕا8 بالنسبة ي$حظ

/@ ّ معنويى أو ّ ماّديى أمر ã| يكون أن من أعّم الرميى مفهوم ٕاّن Øj
/@١٧ . ٨@ @ـ َرميى Eَا ولِكنَّ @َرميَت ٕاذ َرميَت َوما

تناوَل ٕاذ هذا ,@Ì¾باXا من تأث�اً وأشّد أقوي كان ٕاذا السبب ٕا8 الفعل ينسب
اÌ¿Xك�@/ وجوه ã| wا فرمي ا¡صاة من كفّاً TصX ا� رسول

/@٤ . ١٠٥ @ـ@ ِسجِّيل ِمن جاَرٍة ß ßM م ßzتَرم @أبابيَل اً Ö2َط zم َعلَ وأرَسَل
ا¤سوسة@/ اXاّدية وا¡جارة ا¡صاة رميى ã| الك$مان هذاِن

اG�ّٕية@/ اXعِجزات من ويَُعّدان الطبيعة@, جريان خ$ف ع� واXوضوعان
/@١١٢ . ٤ ـ تاناً Ôw oحَتَمل َفَقْد َبريئاً ِبِه يَرِم Ú Ôj اً Ö\ٕا أو َخطيئة َيْكِسْب َوَمن

مفهوم به اُريد ٕان ّ معنويى أمر ã| الرميى وهذا منه@/ ء بريى هو من ٕا8 ينسبه أيى
/@ ّ اXرميى جهة من Tسوساً فيكون ا¢الف العمل اُريد وٕان ,@j�ٕوا اòطأ

أو j�ٕبا بريئاً يرم Øj ـ والتقدير تية@, ا�� ا��ية ã| Fك ء ال;يى رميى هو والظاهر
التقادير@/ ع� ّ معنويى والرميى أيضاً@, Tسوساً ّ اXرميى يكون هذا فع� اòطاء@,

:@ ã| Fك اXع) وهذا
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ـ َجْلدة@ Ò�ان Ò\ فاجِلُدوُهم داَء ÒÎ Ô¾ بأربعة يَأتوا Òn Ú Ôj ا¤َصناِت َيرُموَن والَّذيَن
/@٤ . ٢٤

ـ ِخـرة@ Ðوا� نـيا الدُّ ã| ُلِعنوا ؤمـناِت ÔX ا الغاِفUت ا¤َصناِت َيرُموَن الَّذيَن ٕانَّ
/@٢٣ .@@٢٤

ويُلَعنون @الدنيا ã|@نا@/@فُيجَلدون ا¤فوظات وقذفهنّ بالزِّ العفائف @النِّساء رميى يراد
دعاوvم@/ ع� ¾Îداَء بأربعة يأتوا n ٕاذا

َر ÒÌ Ò¿ب تَْرِميى ا Úuٕا الَلَهب ِمَن ã&يُغ و� َظليٍل � ُشَعٍب ثUَِث ِذيى ٕا�ِظّلٍ نَطِلُقوا ٕا
/@٣٢ . ٧٧ ـ Í Ö½كالَق@

ا¡ادث ن اXتكوِّ الظّل مطلق واXراد الث$ث@, الشعب ٕا8 يرجع التأنيث ضم�
وفـzا وال¿ÇÎوّية@, والسـبعيّة ال}يميّة القوي ولعلّها النفسانّية@, الرذيلة الصفات من

الرذائل@/ bيع Nتمع
عظيمة@/ ب¿Ìارات وترميى اح-اقها يتصاعد الشعب فهذه

والرمـيى وُعيون@/ ِظUل ã| Ò�تَّـقXا ٕانَّ ـ@ ا�ّنة@ أهل ظّل قبال ã| الظّل وهذا
Tسوسة@/ غ� كلّها اXورد هذا ã| ّ واXرميى والراميى

أ�ّول اXع) يؤيّد الباء@: Mرف ر@] ÒÌ Ò¿ب@] ا��ية ã| ّ اXرميى استعFل أّن 9O@و�
تَْرِمzـم ـ تعا8 قـوله ã| وهكذا َبريئـاً@]@@/ به [@يَْرِم السـابقة ا��ية ã| الوجـوه من

الباء@/ Mرف اXستعملة ا¡جارة هو ّ اXرميى فٕاّن ة@: جاَر ßM
يَْرِم Øj@] ا��ية ã| اXلحوظ ؤ�ّن وللتأ@كيد@, الفعل ٕ�لصاق الباء أّن أيضاً ويؤيّد
فٕاّن ا¤َصنات رميى R$ف وهذا آخر@/ ٕا8 j�ٕا أو اòطأ ورميى منه نفسـه ت;ئة به@]

وقذفهّن@/ ا¤َصنات رميى ٕا8 فيه النظر
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والقذف@: وإ�لقاء والطرح النبذ ومواّد اXاّدة هذه ب� الفرق وأمّا

سوء@/ نيّة قيد دون من الرميى مطلق فيه ي$حظ القذف ٕاّن

آخر@/ Tّل ã| طرJاً وجعله ء ãÏ¿ال ترك فيه ي$حظ والنبذ

خر@/ �� م$قياً ء ãÏ¾ جعل هو وإ�لقاء

نفسه@/ عن ء ãÏ¿ال تبعيد مطلق هو والطرح

الكرZة@/ ا��يات ã| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهب@:

ا�@, من راهٌب فهو ْهبة@, الرَّ Ëº�ٕوا خاف@, َتِعب@: باب من َرَهباً َرِهَب ـ مصبا
وا�Çمع ذلک@, من النصاري عابُد والراهُب عقاُبه@/ مرهوب وأ�صل مرهوب@/ وا�
قال ذلک@, من هبانيّة والرُّ للعبادة@, انقطع الراهب@: وترّهب َرهاب�@, قيل ا Ø[ور ُرهبان@,
بقوله ¾Ìطها ترك ع� ذمّهم Øj ابتداء علÇzا مدحهم ـ@ ابَتَدعوها وُرهبانيًّة تعا8@:

أحبَطها@/ TصX ]حّمد كفرهم @ٔ�ّن ـ ِرعايxا حقَّ َرَعْوها ا Òf@@@ـ
وخـّفة@/ دقّـة عـ� وا��خر خوف@, ع� يدّل أحدYا أص$ن@: رهب@: ـ مقا
ومن التعـّبد@/ وال-هُّب@: وَرْهبًة@, وَرَهباً ُرهباً َء ãÏ¿ال َرِهبت تقول هبة@: الرَّ ـ فأ�ّول
اXهزولة@/ الناقة ـ وأ�صل@ا��خر ا¡وض@وِذيادها@/ من قدع@إ�بل الباب@إ�رهاب@وهو

ه عدوُّ َمرهوب رجل وهو وَرَهبوت@/ وَرَهب َرهبة منه ã]قل ã|و َرِهبته@, ـ أسا
ورّهبتُه وأرهبتُه ا�@/ بيد والنَّْعFء ا� ٕا8 ْغباء والرَّ ا� ِمَن ْهباء الرَّ ويقال مرعوب@/ منه
إ�رهاب@/ منه وقع ٕاذا إ�هاب يقشعّر وتقول بإ�خافة@/ نفَسه أزعجت واس-هبُته@:
وَرَهـبة ُرهبان وهؤ�ء هبانّية@/ الرَّ Øب� راهب وهو صومعته@/ ã| تعبّد ف$ن@: وترّهب
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البطن@/ ع� مطّل الصدر ã| o ُعظَ وهيى َرهابَته@: فأصاب وَرماه وَرهاِبنة@/ Ôورهاب�

واس�هبوهم ٔ�نr أشّد@َرهبًة@/ ـ واضطراب مع@Iّرز افة ÒU هب: هبة@والرُّ الرَّ ـ مفر
غلّو والَرهبانيّة الرهبة@/ استعFل وهو التعبّد وال-ّهب@: يرهبوا@/ أن ع� aلوهم أيى

الرهبة@/ فرط من التعبّد Iّمل ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| سـبق Fك ,@hستدXا اXستمّر اòوف هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
الوحشة@/ ضّد واُ�نس الرغبة, ضّد والرهب أ�من, ضّد اòوف وقلنا@ٕاّن ماّدة@اòوف@,

/@٩٠ . ٢١ ـ وَرَهباً َرَغباً وَيْدعوَننا ا2Òòاِت ã| ُيساِرُعوَن كانوا م Ô Úuٕا
/@Fتقابله ع� يدّل التعب� هذا والرهبة@/ الرغبة ع� ويدعوننا أيى

َهبون@/ يَْر م Øwلِر فارَهبوِن@, َ وٕايّايى
ورعاً توجب ا¡الة وهذه اXتعال@, العزيز � اòوف حالة ã| ين مسـتمرِّ أيى

Gم@/ وتقوي

التفعيل@/ أو إ�فعال من تستعمل التعدية@: اُريد وٕاذا

Eا َعـُدّو ِبـِه ُتـْرِهُبوَن Çْيِل Òò ا ِرباط َوِمن ة ُقوَّ ِمن Ôrاسـَتطَْع ما م Ô ÒG وا َوأِعدُّ
/@٦٠ . ٨@ @ـ وَعدّو@كُم

للمسلم�@/ �@يتعّرضوا Ø1ح اXستمّر@, الرعب قلوwم ã| تُلقون أيى

:@ ã| Fك ا�ستفعال من فتستعمل آخرين@: رهب ويراد الطلب اُريد وٕاذا

/@١١٦ .@@٧ ـ@ @oَعظ ِبِسحٍر وجاُءوا َهبوُهم Ö Ò#واس النّاِس Ò Ô�َسَحرواأع ألَقوا ØF َفلَ
رهبxم@/ وطلبوا الناس َرَهَب أرادوا
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ِمَن َجناحک ٕاليَک واضُمم ُسـوء@, ß2َغ ِمن َبْيضاَء Hرْج َجْيبک ã| َيَدَك اُسلُک
/@٣٢ . ٢٨ @ـ@ ْهب الرَّ

من وأعلن اXعجز@, اòارق أ�مر هذا نفسک من شاهدت ٕاذا يدك ترفع � أيى
قبال ã| قلبک ã| الثابتة اXستدZة الرهبة ÏÉقت[ والعبودّية@, والتواضع العجز نفسک

وج$له@/ اXتعال ا� عظمة

اليـد مصاديقه ومن أمر@, أو جهة ٕا8 الشخص Zيل به ما ناح Òا� أّن وسـبق
ا�Çنب@, ٕا8 وضّمه اس-ساله هو البدن ٕا8 ا�ناح ØËÈو وغ�Yا@, الطائر وَجناح

wا@/ والتظاهر القدرة Ì»وك والتذلّل التوقّف ع$مة وهو

ٕاظـهار عـند ا�يب ã| اليد سـلوك ويناسب ,@ Ø ã}$أخ ØãÏ½شخ تكليف وهذا
/@ Ø ã(باط Ø ãæروحا تذلّل قرين إ�عجاز ليحصل wا@, قريناً واXعجزة القدرة

واللفظ@/ اXب) بزيادة وذلک وشّدته@, َهب الرَّ تأ@كّد ع� تدّل والرهبانيّة

/@٢٧ . ٥٧ ـ oبَتَدعوها ْهبانيًّة وَر وَرaًة رأفًة oتَّبعوه الَّذيَن قلوِب ã| وَجَعلنا
خصوصيّاته@و¾Ìائطه @يأخذوا من@دون@أيى عندهم@, من ابتدعوه @وترّهباً@شديداً أيى

Tكم@/ دين أو Ý ã]ن من وآدابه

ويقال راهب ٕانّه يقال شخص@: wا اتّصف ٕاذا اXبتَدعة هبانيّة الرَّ أيى اXع) وهذا
ُرهبان@/ bعه ã|

/@٣١ . ٩ ـ أرباباً م Òuوُرهبا أحباَرهم ذوا ÚHا
الكرZة@/ ا��يات ã| باXاّدة التعب� لطف فظهر

وغـ�ها@: وا�ضطراب والتحّرز واGزال واòفّة والدقّة للعبادة ا�نقطاع وأمّا
/@hستدXا اòوف آثار fن

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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رهط ٢٥٦

رهط@:

اÇGاء وسكـون امرأة@, فzم ليس الرجال من ع¿Ìة دون ما الرهط@: ـ مصبا
ع¿Ìة@, ٕا8 سبعة من الرهط وقيل لفظه@/ من له واحد � bع وهو فتحها@, من أفصح
مـن الع¿Ìة دون ما والنََّفر ْهط الرَّ أبو@زيد@: وقال نفـر@/ الث$ثة ٕا8 السبعة دون وما
� ا�Çمع مـعناهم والَعشـ�ة@: والَمْعشر والقَْوم والنََّفر ْهط الرَّ ثعلب@: وقال الرجال@/
والعش�ة هط الرَّ ّكيت@: السِّ ابن وقال النساء@/ دون للرجال وهو لفظهم@, من Gم واحد
قومه الرجل ورهط :@ ّ أ�صمعيى قال أ�ربع� ٕا8 الع¿Ìة فوق ما الرهط ويقال ]ع)@/

أ�قربون@/ وقبيلته

ث$ثة من الِعصابة هط فالرَّ وغ�هم@/ النّـاس ã| Qّمع ع� يدّل رهط@: ـ مقا
اللقمة َدهْورُة وال-هيط@: َنَفر@, الث$ثة ٕا8 السـبعة دون ما اòليل@: وقال ع¿Ìة@/ ٕا8

عها@/ Òbو

من Ìة Ò¿الَع Lو ا�Fعـة النََّفر أّن ْهط@: والرَّ النََّفر ب� الفرق ـ ٢٣٢ ـ الفروق
Eا سـبيل ã| oنـفروا لكم قيل ٕاذا لكم ما ـ أش}ه وما لقتال ينفرون خاّصة الرجال
Ìة Ò¿الَعـ ÇLو ا�FÇعة والرهـط ينفروا@/ n وٕان َنَفراً وا Ød Ø1ح ذلک ك* Øj ـ rاقل اثّ
فتكون ك ÒÌ Ú¿ال مثل أطرافها يقطع n أو بقطعة رهطاً وسـّموا واحد أب ٕا8 يرجعون

رهاط@/ وا�مع رهط@, Gا يقال ا�ارية تلب«Îا واحد واصلها Ø1ش فروُعها

ع¿Ìة@, ٕا8 ث$ثة من مع ÔN عـدد ْهـط الرَّ الليـث@: قال ـ ١٧٤ . ٦ الxذيب
ابـن وقال َنَفـر@/ الث$ثة ٕا8 السبعة دون وما ع¿Ìة@/ ٕا8 سـبعة من يقول@: وبعÎÉم
قرابـته ذو فهم ف$ن@: رهط ف$ن بنو قيل وٕاذا قلت@: الرهط@/ مثل العـ-ة ّكيت@: السِّ
ٕاذا لغ$مه@: فقلت س�ين@/@/@/ بن أنس حديث ã|و ذلک@/ من أقرب والفصيلة أ�دنون@,
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٢٥٧ رهط

من رهط ذوو أيى ارtاط ذوو وLن معناه كأّن قلت@: ارtاط@/ وLن فأيقظنا استيقظ
بوع Òلل� ُجحر والراِهطاء@: أ�@كل@, وشّدة اللَّقم ِعظَم ال-هيط الليث@: وقال أصحابنا@/
جزة Ô¡ا ب� ما كقَدر تُقَطّع أَدم هاط@: والرِّ قال أو�ده@/ فيه بأ ÒO والنافقاء القاِصعاء ب�
أ�عراب@, ثوب@يلبسه@ِولدان ويقال@: ا�ارية@/ ال¿Ìك@تلبسه كأمثال تشّق Øj@كبة@ الرُّ ٕا8
ال-اب الراِهطاء قال ٕانّه :@qيـGا ãèأ وعن اXراو´@/ أمثال بعض فوق بعÎÉا أطباٌق
وأصله منه@, وء الضَّ يدخل ما قدر ٕاّ� Oيب � Ø1ح ُجحره فم ع� ال�بوع Nعله الّذيى
وتأترز Ø}تتو ا¡ائض تلبسه Øj بعض@, فوق بعÎÉا ُسيُوراً يُقطع جلد وهو الرهط من

به@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ظاهراً التجّمع بقيد اجBع أيى التجّمع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
اXع)@/ ã|

الفـريق@, القوم@, الطائفة@, العشـ�ة@, ـ مواّد عن اXاّدة هذه تف-ق القيد وwذا
ا�Fعة@:

بيyم@/ اXوجودة اXعا¾Ìة ¡اظ ٕا8 العش�ة ã| النظر فٕاّن

/@ Øمع� موضوع أو شخص ع� طواف ¡اظ ٕا8 الطائفة ã| والنظر

معلوم@/ شخص أو آخرين بأمور مyم واحد كّل قيام جهة ٕا8 القوم ã| والنظر

آخرين@/ عن ومف-قة ة Øñمتم ا�Fعة كون ٕا8 الفريق ã|و

وا�جBع@/ ا�معيّة مطلق ٕا8 ا�Fعة ã|و

التجّمـع@, مفهوم فيه ي$حـظ مyا كّ$ً فٕاّن الرهط@: غ� اXذكورة ãæـعاXا وأمّا
و� عـدل زيد باب من التعب� وهذا والتجّمع@, الرهط اذ ØHا فيه ي$حظ فا�رtاط
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رهط ٢٥٨

َذوو@/ ـ@ كلمة تقدير ٕا8 حاجة

وأ�@كل@/ اللقمة ã| التجّمع عنوان فيه ي$حظ وال-هيط

حر@/ Ôا� ã| اXتجّمع ال-اب ã|و ال�بوع أو�د ã| التجّمع فيه ي$حظ والراهطاء

بعض@/ فوق بعضه ا�ارية تلبسه الّذيى الثوب ã| وهكذا

شخص حول ومتجّمع Vتمع أفراد عن عبارة الرهط@: مفهوم حقيقة أّن فظهر
وIديده غالباً أ�ربع� ٕا8 الث$ثة ã| ويتحقّق يصدق ا Ø̂ ٕا التجّمع وهذا ٕاليه@, وبالنسبة

وجيه@/ غ� وغ�ه الع¿Ìة ٕا8

/@٩٢ . ١١ ـ Eِا ِمَن َعَليكُم أَعزُّ أَرْهطيى َقوِم يا قال ناَك@/// Ö Òb َرْهطُکلََر ولَْو�
وا�رتـباط والع$قة القوم@, ب� من متجّمعة Uصوصة عّدة الرهط أّن فيظهر

القوم@/ أفراد ب� ا ØW أشّد بيyم والتعاطف

/@٤٨ . ٢٧ ـ أ�َْرض ã| ُيفِسدوَن َرْهٍط ِتْسَعُة الَمدينة ã| وكاَن
bع@/ Ëºٕا فالرهط الرهط@, من تسعة أيى

والعسل@, كا¦ر ا�نس Ëºٕا ٕامّا ّ اXعنويى ا�مع ـ الكافية ¾Ìح ã| ة Ø_�ٔم@اS@قال
ÇLو ]Çن فُّصل Tًا Ùñ ÔWX أحدYا كان ٕاذا@ أ@نّه وأ�@ك* والقوم@, هط كالرَّ ا�مع Ëºٕا أو
بلفظ F Øyلك ا�مع مع) ã| كانا وٕان F Øu@�ٔ وذلک ا¦ر@, من و`س اòيل من ث$ثة
� أ�خفش@: وقال ا�مع@/ ٕا8 ٕاضافته من [ّهد بعدما Fzٕال العدد ٕاضافة فكره اXفرد@,

نفر@/ ث$ثة وقالوا رهط@, تسعة @ ـ تعا8 لقوله باطل وهو /@Fzٕال العدد ٕاضافة Nوز
وع� بل Qّمعهم باعتبار الث$ثة ع� ٕاط$قه يصّح الرهط ٕاّن يقال@: أن وا¡ّق

أ�فراديى وا£موع ,@ ّ أفراديى Vموع فالرهط نفسه@, ã| Qّمعه لوحظ ٕاذا أيضاً الواحد
اً@/ ØñW وقوعه ã| @كا�مع
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٢٥٩ رهق

والطـائفة والفـريق وا�FÇعة القوم كلFت دون بالكلمة التعبـ� لطف فظهر
وغ�ها@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهق@:

طلبُت زيد@: أبو قال منه@/ قربـت تعب باب من رهقاً ء ãÏ¿ال َرِهقت ـ مصبا
وَرِهقه أدركته@/ َرِهقته@: :@ ãèالفارا وقال أخذته@/ أو آِخُذه وِكدت َرِهقته Ø1ح َء ãÏ¿ال
ٕا8 يتعّدي أمراً الرجَل وأرهقُت وقxا@, دخل ُرهوقاً@: الص$ُة وَرِهقتنا غشيه@/ الدين@:
وأرهـقت دانيته@/ وأرهقته أع«Ìته@/ ]ع) وأرهقته aَله@/ وكلّفته أعجلته مفعول�@:
nو ا�حت$م قارب مراَهقة@: الغ$م وراَهق أ�خري@/ وقت قرب Ø1ح أّخرtا الص$ة@:

ا¤ارم@/ غشيان َهق@: والرَّ لغة@/ ٕارهاقاً@, وأرهق بعُد@/ Jتلم
العجلة وا��خر َء ãÏ¿ال ء ãÏ¿ال غشيان فأحدYا متقاربان@: أص$ن رهق@: ـ مقا
ا�Çواد النُّـوق@: من هوق والرَّ غشـيه@/ أ�مُر@: َرِهقه فقوGم ـ أ�ّول فأمّا والتأخ�@/
/@ Ò#َق وُجوَههم يَْرهُق و� ـ@ َخطوها لَسَعة تَغشاك أيى ا@, Òtمدد ٕاذا َترهقک ã1ال الَوساع
العجلة َهق@: والرَّ يفان@/ الضِّ به تAَل ُمَرهَّق@: ورجل ُلم@/ Ô¡ا æدا الّذيى الغ$م راِهق@: ÔXوا

وعيب@/ كذب ã| عجلة َهق@: والرَّ /@ َرَهقاً َو� افRساً ÒOUَف ـ@ والظلم

ٕاذا الص$َة أرهقُت ومنه وأْرهقته@/ َرِهقتُه يقال بقهر@, غشيه أ�مر@: َرِهقه ـ مفر
أ�خري@/ وقت ãÏ¿غ Ø1ح أّخرtا

وُخبث@/ َعرامة أيى َرَهق فيه غ$م قوGم من والرهق ـ ٤١١ . ٢ ـ ا�مهرة
َرَهقاً@, رهقت@: ã| واXصدر أعجلته@/ ٕاذا وأرهقته ]كروه@/ َغَشيْته ٕاذا الرجَل ورهقُت

ٕارهاقاً@/ وأرهقت@:
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رهق ٢٦٠

عـقله@, ã| وخفّة إ�نسان ã| جهل َهق@: الرَّ الليث@: قال ـ ٣٩٧ . ٥ الxذيب
ف$ناً@: وَرِهق بالَرَهق@/ موصوف ُمَرهَّق ورجل قال@: فعً$@, منه وn@أdع َرَهق@, به تقول

أيى يكره ما َرِهقه تقول ء@, ãÏ¿ال غشيان أيضاً َهق والرَّ قال يلحقه@/ أن َفَقُرب تبعه ٕاذا
َرَهق ف$ن ã| :@ أ�صمعيى عن يغشاها@/ � أيى ـ@ Ò#َق ُوجوَههم َيرهُق و� ـ@ ذلک غشيه

ا¤ارَم@/ Ï¿يغ أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأمّا الغشيان@/ مطلق � يكره@, ]ا غشيان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وا�Çهل اÇòفّة وأمّـا الغشيان@/ لوازم fن واللحوق@: والدنّو والقرب إ�دراك oمفاه
ء@/ ãÏ¿ال Ï¿يغ الّذيى اXطلق اXكروه مصاديق fن وأمثاGا@: عيب أو كذب ã| والعجلة

ã|و Ï¿يَغ الّذيى ã| اXكروهيّة وهو أ�صل قيد رعاية فال$زم حال@: ّ أيى وع�
اXاّدة@/ استعFل موارد bيع ã| الغشيان@,

يكرهه ]ا السابقة وأفكاره أعFله Ï¿يغ مراحل ã| فكأ@نّه اXراهق@: الغ$م وأمّا
ص$حه@/ هو ما ٕا8 يBيل Ø1ح ا¡لم يُدرك nو العاقلة@, غ� بطبيعته

/@٢٦ . ١٠ ـ ِذلَّة و� Ò#َق ُوجوَهُهم َيرهُق َو�
/@٢٧ . ١٠ ـ ِذلَّة وتَْرهقهم ]ثلها سيَّئٍة َجزاء

/@٤١ . ٨٠ ـ ة Ò#َق َترهُقها ة Ò�َغ َعلzا يوَمئٍذ وُوجوٌه
/@٦٣ . ٦٨ ـ ِذلَّة َترَهُقهم أبصاُرهم خاِشعًة

يستكرهون@/ وهم وجوههم والذلّة الق- Ï¿يغ أيى والدخان@, الغبار ]ع) Ò-َالق

ã| ومتحقّقاً النفس ã| متحّصً$ Fyم كّل يكون أن الشديد@: والق- الذلّة وكFل
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٢٦١ رهق

/@ Ø ãæالنفسا وا�هل والضعف وا¤جوبيّة الظلمة أثر ã| أيى الذات@, ومن الذات

Íاً@/ ÒÉ ÔT َخ2 ِمن َعِمَلْت ما نَفٍس ُكلُّ ُد ß ÒQ يَوَم
و� ق- َيرهقها ف$ واليق�@, اZ�ٕان برسوخ نورانيّة مطمئنّة النفس كانت وٕاذا

ذّلة@/

/@١٣ . ٧٢ ـ َرَهقاً َو� ساً ÒR اُف ÒOUَف بَربّه يُؤِمْن ن Ò Òf
هو والرهق حّقه@, ونقصان ا¡ّق ã| والتفريط القصور هو البخس أّن سبق قد

/@m$ي � و]ا ]كروه الغشاء

Fُيرِهَقُه أن فَخِشينا ///@ Ìاً Ö»ُع أمريى ِمن ã&ُترِهْق َو� َنِسيُت ا ß[ ãæتؤاِخذ � قاَل
/@ ٨٠ . ١٨ ـ وكُفراً ُطغياناً

� :@TعX Ïºمو قال أيى له@, TÍÉòاX العبد من وجواب ,@TعX Ïºمو من خطاب
فأجاب اXصاحبة@/ ã| والتضييق التشديد ãæيَغشا بأْن Ú ã8ٕا مواجهاً Ì»والع الشّدة Qعل
ß;الك بعَد الغ$ُم Nعل أيى طغياناً@, الغ$ُم Fُيرهقه أن فخشينا تعا8@: عباده من العبد

ٔ�بويه@/ وغاِشيَ� ßيط�T والكفر الطغياَن

زيـداً أعطيُت ã| Fك لٕ$رهاق ثان مفعول والكفر@: والطغيان Ì»الع من فكّل
آِخذ@/ اXع) ã| فأ�ّول درYاً@,

/@١٧ . ٧٤ ـ َصعوداً رِهُقه ساُ َعنيداً@ ياتنا Ð� كاَن ٕانَُّه Uَّك@

ي$زم اXع) وهذا عود, الصُّ صفة يتحقّق ما@فيه ع� ويدّل صفة, كَذلول عود الصَّ
العـنيد@, نـفس ã| اXفهوم هذا وIقّق الصفة هذه Qّسـم واXع) واXشـّقة@, الصعوبة
ا¡الة@, هذه ٕاّ� ومقصد وهدف ونظر غرض له Oيب � Mيث Gا@, وغشيانه وٕاحاطته
اòّسة مقام عن والتصّعد واGجر, البعد ذلّة من التخلّص أيى اXرحلة, هذه ã|@والتوفيق
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الوصول ã| اXساعيى [ام وبذل اXشاّق وIّمل والتكلّف والتوقّع وا¡جب@, والرداءة
يتمكّن@/ � وهو مقامه@, فوق مرتبة ٕا8

هـذه حـقيقة سـ�يى ابتداء ã| ã8 اُِريى قد يقول@: السالك� من واحد وكان

ã8Aمـ عن أّصّعد أن ã| ã1واستطاع ãçوقدر ãçقّو بBم وÇVّداً اً ØÍ½م وكنت ا¡الة@,
استطعت@/ fا بدرجة@, ولو ومسقطيى مقاميى Tيط عن وأترفّع

ومضيقة واضطراب ابت$ٌء والذلّة واXسكنة ا¤دوديّة هذه اثر ã| ã8 فتحّصل
حّرها@/ أحسست Xا النار@: ã| أص� كنت لو Mيث مyا@, أشّد �@يتصّور

.@@٧٢ ـ َرَهقاً َفزاُدوُهم نِّ ßا� ِمَن بِرجاٍل َيعوذوَن إ�نِس ِمن ِرجاٌل كاَن وانّه
/@٦

معّينة@, ورياضات Uصوصة أذ@كار بوسيلة ا�رتباط Iصيل العوذ@: من يراد
وأمثاله@/ بالتسخ� زماننا ã| عنه Ø;ويع

ّ عموميى مع) له ا�ّن فٕاّن بأ�رواح@, ا�رتباطات بعض الباب هذا ã| ويدخل
الغشاء وحصول ا¤جوبيّة هيى ا�رتباطات هذه فنتيجة تقدير أيى وع� سبق@, Fك@
مسـ� عن وا�Lراف إ�نسان@, كFل مراحل عن وا�ن½Íاف البص�ة@, ã| والظلمة

َرَهقاً@/ @فزاُدوهم ا�@/ ã| والسلوك ا¡ق

ما يدرك والعوذ ا�رتباط wذا بأ@نّه يتصّور الرجل هذا فٕاّن بالرهق@: والتعب�
وحصول بأّن@مراتب@الgال ويتوّهم أحد, ٕاليه ما@�يصل ويصل@ٕا8 �يدركه@ا��خرون
الوسـيلة@, Çwذه Ì Ø»يتي ا Ø̂ ٕا الربّانية وا¡قائق اXعارف وIصيل الروحانيّـة اXقامات
ما خ$ف ا¡اصل الرهق فهذا وظلمة@, وTجوبيّة بعداً ٕاّ� له تزيد � ا Øu@أ عن غافً$

عنده@/ مكروه وهو يتوّقعه@,

التـوحيد فٕاّن واÇòتوم@: الذكر وأهل اXرتاض� طبقات ã| نظـ� من له وكَم
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٢٦٣ رهن

/@ ّ اG�ٕيى ãæالروحا السلوك ã| أ�وليّة ال¿Ìائط من وا�نقطاع وإ�خ$ص
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهن@:

الرهن@: ذلک من غ�ه@/ أو Mّق َسک ÔZ ء ãÏ¾ ثبات ع� يدّل أصل رهن@: ـ مقا
الثابت الراهن@: ء ãÏ¿وال أرهنت@/ يقال و� َرهناً@, ء ãÏ¿ال َرهنُت نقول ُيرَهن@/ ُء ãÏ¿ال
الِسلعة ã| أرهنُت زيد@: أبو وقال أeته@/ لک@: وأرهنته أقام ء@: ãÏ¿ال لک ورهن /@mالدا

خاّصة@/ الغ$ء من وهو فzا@, غاليُت ٕارهاناً@:

بـأ�لف ويتعّدي راهن@, فهو ودام@, ثبت ُرهـوناً@: َيرهن ُء ãÏ¿ال رهَن ـ مصبا
رهناً@: بالدين اXتاع ورهنت أيضاً@/ كذلک وجدته وٕاذا ثابتاً@, جعلتَه ٕاذا أرهنته@: فيقال
لغة بالدين وأرهنته به@/ للعلم فحذف بالدين@, مرهون وأ�صل مرهون@, فهو حبسته@,
ل�هنه ٕاليه دفعته ٕاذا الثوب@: زيداً أرهنت الك$م وجه وقالوا أ�@ك*@, ومنعها قليلة@,
منه أخذتَه فٕان عنده@, وضعتَه ٕاذا عنده ورهنتُه َرهناً كذا الرجَل ورهنُت أحد@/ عند
هُـن والرُّ وِرهـان@/ ُرهون وbعه اXرهون@, ع� هْن الرَّ اُطلق Øj منه@, ارtنُت قلَت@:
واحـد كّل أخرج القوم وتراهََن ِرهاناً@, كذا ع� ف$ناً وراهنُت ِرهان@/ bع بضّمت�

غلب@/ ٕاذا با�ميع السابق ليفوز رهناً

ã| يوضع ]ا Oتّص لكن مثلُه هان والرِّ ين@, للدَّ وثيقة يوضع ما ْهن@: الرَّ ـ مفر
وَمـرهون@/ َرهـ� فهو ِرهاناً@, وراهنت رهناً رهنت يقال مصدر@, Fوأصله Çطار@, ßòا
مـقيمة@, ثابتة أيى فاعل ]ع) فعيل ٕانّه َرهينة@: َكَسَبْت ا@ ß[نَفس ُكّل ـ قوله ã| وقيل
الرهـن كان وØXا عمله@/ من قّدم ما جزاء ã| مُقامة نفس كّل أيى مفعول ]ع) وقيل
ورهـنت َرهينة@/ َكَسَبْت ا@ ß[@ ـ كان ء ãÏ¾ ّ أيى ¡بس ذلک استع� حبسه منه يتصّور
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رهن ٢٦٤

wا@, غاليت قيل الِسلعة ã| وأرهنت الرهن@/ أخذت وارtنُت@: عنده ورهنت ف$ناً@,
\yا@/ ٕ�[ام َرهينة فتجعلها \نه ã| تقدمة ِسلعة يدفع أن ذلک وحقيقة

رهناً@, داراً ف$ناً رهنت تقول معروف@, الرهن الليث@: قال ـ ٢٧٣ . ٦ الxذيب
فُ$ناً وأرهنت اòيل@/ ِسباق ع� الرجل مراَهنة هان@: والرِّ َرْهناً@/ أخذه ٕاذا وارtَنه@:
به بَس ÔJ أمر وكّل ٕايّاه@, ضّمنته ٕاذا ق;اً@: اXّيت وأرهنت ل�هنه@/ ٕاليه دفعته ٕاذا ثوباً@:
ُيـرهَن وكذا كذا@, ã| واُرِهَن عمله@/ َره� إ�نسان أّن Fك نه@, Òtوُمر َرهنه فهو ء ãÏ¾
أيى راِهـٌن طعام وهو أدمته@, وال¿Ìاَب@: الطعام Gم وأرهنت فيه@/ أسلََف ٕاذا ٕارهاناً@:

Gم@/ أدمته أيى وأرهيته طعاميى Gم وأرهنت ,@mدا

بالتحريک@, واòَطر@: ا¥ن@/ ارتفاع واXغا�ة@: واXتاع@/ الِبضاعة لعة@: السِّ أقول@:
ا¥ن@/ فيه يعّجل بيع َلف@: والسَّ عليه@/ ي-اهن الّذيى بق السَّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

تعّهد@/ أو حّق قبال ã| وضبطه ٍء ãÏ¾ أخذ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ومعاهدة@/ مسابقة قبال ã|و معاملة@, مقابلة ã|و ين@, الدَّ قبال ã| الرهن مصاديقه ومن

الدوام@, ا¡Çبس@, الدفع@, أ�خذ@, التضم�@, إ�قامـة@, الثبوت@, ـ oمفاه وأمّا
موارده بعض ã| ولو آثاره أو أ�صل لوازم من ذلک كّل ا¥ن@: ã| واXغا�ة إ�س$ف@,
مـوارد بعض ã| اXغا�ة أو وإ�س$ف ا�رtان@, ã| كأ�خذ مشتقّاtا@, بعض ã| أو
رهـناً اÇXّيت جعل ã| والتضم� ٕ�[امه@, رهناً ويؤخذ تزلزل مورد كان ٕاذا اXعاملة

له@/ ليحاسب الق; ã| مضبوطاً

ثوباً ف$ناً أرهنت يقال هذا ومن راهناً@, الشخص جعل ]ع) ٕافعال وإ�رهان
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٢٦٥ رهو

وأخذ طاوع فارtن@,@أيى فيقال@رهنته فََعل وا�رtان@افتعال@Xطاوعة دفعته@ل�هنه@/ ٕاذا
مرtن@/ فهو الرهن@,

/@٢١ . ٥٢ ـ َره� َكَسَب ا@ ß[ oْمِرٔيٍ @ُكلُّ
/@٣٨ . ٧٤ ـ َرهينَة @َكَسَبْت ا ß[ نََفٍس @ُكّل

وينطبق اَسب ÔJ@أن �بّد كسب وكّل معنويّاً, ماّدياً@أو ما@ينفعه ابتغاء الكسب@هو
زمان ãçيأ أن ٕا8 وTفوظ مضبوط فإ�نسـان ,@ اG�ٕيى والقانون العدل موازين ع�

واXوازنة@/ ا¡ساب

Iت أمـوره وÇVاريى حياته جريان بوقوع يتحقّق ا Ø̂ ٕا الدقيق الضبط وهذا
ٕا8 ولياليه أيامه ØãÏÉ[و ,@ ãæالربّا القاطع ا¡كم ;P ومنج;اً اG�ٕيى التكوين قوان�

َكَسَبْت@/ ما نَفٍس تَُو|ُكلُّ Ú Ôj ـ كسبه ما حقيقة يدرك أن

/@٢٨٣ . ٢ ـ َمقبوَضة فِرهاٌن كاِتباً ُدوا ÒQ Ònَو َع�َسَفر Ôrُكن وٕاْن
غ� وهو عليه rعامل ما أو kعقد ما مقابل ã| رهن Øيتع� أن فيناسب أيى

اXعاملة@/ Ø|تو أن ٕا8 رهن فيقبض مقبوض@,

والتعهدات@/ اXعام$ت ã| وال½Íاحة وإ�حكام النظم لزوم ع� يدّل هذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رهو@:

قد مكان ع� وا��خر وسكون@/ وخفض دعة ع� أحدYا يدّل أص$ِن ـ مقا
سا@كن@/ أيى راٍه@, عيش ويقولون@: السا@كن@/ البحر الرهو@: ـ فأ�ّول ويرتفع@/ ينخفض
ٕاذا يرهو@, الس� ã| رها :@ Ø ãèأ�عرا ابن قال wا@/ ارفق أيى نفسک@, ع� أرِه ويقولون
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رهو ٢٦٦

ã| Ìºعة ذلک ويكون رخاء@, ßXا مثل وهو الس�@, ã| رهاء ßXا الفرس الباب ومن رفق@/
ويقال أ�رض@/ من اXنخفض فالرهو@: ذ@كرناه الّذيى اXكان وأمّا قَلق@/ غ� من سكون

اXاء@/ مستَنقع هوة@: الرَّ اòليل@: وحكي اXرتفع@/
وقـيل سا@كن@/ راٍه@: وعيش هو@, Fك سا@كناً :@ َرْهواً البحَر وoترك رهو@: ـ أسا
طلع ويقال@: حوله@/ ما وارتفع أ�رض من اطمأّن ما هو والرَّ قا_�@/ ماءين ب� َجوبة
Îºواً@: رهواً ء ãÏ¿بال وأتاه متتابعة@/ رهواً@: اòيل وجاءت التّل@/ Lو وهو ورهوة رهواً

فيه@/ احتباس � $ًÎº عفواً أيى

أ�رض@/ من الفضاء هاء@: والرَّ سا@كن@/ ناعم أيى راٍه@, عيش ـ ٤٠٥ ـ ا�شتقاق
ٕامّـا الرهوة@, وهيى مyا@/ اyXبط هو وقالوا مyا@, العلّو هو فقالوا الرهو ã| واختلفوا

أ�ضداد@/ من ا Øu كأ هبوط@, وٕامّا ارتفاع

من هو بل ويقال َرهواً@/ يسّمي ّ الُكرِكيى رها@: ـ الليث قال ـ ٤٠٣ . ٦ الxذيب
َرْهوا@, Îºواً ذاك افَعْل :@ ّ أ�صمعيى وقال سكون@/ ã| ãÏ¿َم هو@: والرَّ به@/ شبيه اXاء ط�

ã| عبيد أبو قال بعضاً@/ بعÎÉا يتبع رهواً@: إ�بل وجاءت وقال@: تشّدد@/ بغ� سا@كناً أيى
اXاء@/ فيه Nمع ا¡ف� ْهو@: والرَّ /@oمستق Îºل س� هو رهواً@: Zش� قوله

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هذا ã|و ارتفاع�@/ ب� Øمطم� اKفاض هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ا�رتفاع@/ ب� الوقوع ا�طمينان@, ا�Kفاض@, قيود@, ث$ثة ي$حظ اXع)

تناس}ا@/ ãæمعا ã| اXاّدة تستعمل القيود هذه من كّل فبلحاظ

بالنسبة أ�رض من Øطم�Xا الفضاء اXنخفض@, اXكان أ�صل@: مصاديق ومن

www.attaweel.com



٢٦٧ روح

العيش ã| والرفق مضطرباً@, كان ما ٕا8 بالنسبة السا@كن الناعم العيش وا�ها@, ما ٕا8
القا_�@, اXاءين ب� ا�وبة يعتدل@, و� m$ي � ما ٕا8 بالنسبة ء ãÏ¿Xا أو ا¡ركة ã| أو
ا¡Çفرة التشّدد@, بعد اòاضع السا@كن قعد@, ٕاذا وِرج$ه عنقه الطويل الطائر ّ الُكرِكيى

اXاء@/ مyا Oرج
بعده اXتحّصل ا�Kفاض ٕا8 نظر دون من هو@, حيث من ا�رتفاع مفهوم وأمّا

الفصيح@/ ã| يستعمل nو وا¡قيقة@, أ�صل من فليس ومنه@:

السكون@/ مطلق ã| اXاّدة استعFل وهكذا

.@@٤٤ ـ ُمْغَرقون ُجْنٌد م Ô Úuٕا َرْهواً البَْحَر واتُرِك متَّبعوَن ٕانَّكُم Uًلَي بعباديى ßÌ Öºفأ
/@٢٤

تغي�ه تطلب و� البحر ã| يبساً وطريقاً جوبة كونه من حالته ع� واتركه أيى
ْب ßÍÈo أن ×Ïºٕا�ُمو َفأوَحينا تعا8@:@ قـوله ٕا8 ناظر وهذا وغ�ه@, العصـا بÍÉب

/@٦٣ . ٢٦ ـ oالَعظ كالطَّْوِد ِفرق ُكّل َفكاَن فانفَلق البَحَر بَعصاَك
والبحر@/ اXاء ب� اXنفلق الطريق هذا ع� يدّل فالَرهو

اKفض ما أيى هو@, الرَّ ٕاّ� ا¢صوص اXع) هذا ع� تدّل كلمة العربيّة ã| وليس
اXورد@/ ã| wا التعب� لطف فظهر ارتفاع@/ ب� مطمئناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روح@:

ذلک وأصل واّطـراد@/ وفُسـحة َسـَعة ع� يدّل مّطرد كب� أصل روح@: ـ مقا
روح فالروح قبلها@/ ما لك«Ìة ياء قلبت ا Ø̂ وٕا الواو@, الر´ ã| الياء وأصل الر´@/ @كلّه
ويقال الر´@, oنس وح@: والرَّ كّله@/ الباب وكذلک الر´@, من مشتّق هو ا Ø̂ وٕا إ�نسان@,
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روح ٢٦٨

َج;ئيل وح والرُّ رائحته@/ ت Øتغ� وغ�ه@: اXاُء أرَوَح ويقال تنّفس@/ ٕاذا إ�نسان@: أراَح
ا Øuفٕا ,@´ الرِّ لَروح بذلک يى Ødو ,@ ÛãÏ ß¿الَع واح@: والرَّ أ�م�َع�َقلبک@@/ وح الرُّ ِبِه @نََزَل ـ
:@ Ö�َالعمل ã| والُمراوحة ذلک@الوقت/ رددناها ٕابلَنا: وأَرْحنا الزوال/ بعد ّب Ô Òt@أ�غلب@ ã|
الّذيى ويقال انبساط@, قدميه صدور ã| الّذيى وأ�روُح مّرة@/ وهذا مّرة هذا يَعمل أن
ٕاذا حّقه@: الرجل ع� وأرحُت الَرْوح@/ Ø�َب وهو َعِقباه@, æويتدا قدميه صدور يتباعد

تأويى حيث والَمراح@: Îولة@/ Ôº ã| أيى وَرواح@, Ìاح Òº ã| ذلک ã| وأفعل ٕاليه@/ رددته
رمضان: ¾Îر ã| يت@ال-وJة Ùdو Iّصن@/ ٕاذا راحة, َيراُح الفرُس وراَح اXاشية@بالليل/
وعّز جّل ا� فارتاَح بَليّة بف$ن نزلت وتقول@: ركعات@/ أربع كّل بعد القوم �س-احة

مyا@/ فأنقذه برaة له

الرجـوع و]Çع) الغدّو ]ع) يكون مثله@, وترّوَح َرواحاً@, َيروُح راَح ـ مصبا
ورجوعها@, ذهاwا أيى ر@, ÖÎ Ò¾ وَرواُحها ¾Îٌر ها ُغدوُّ ـ تعا8 قوله ã| Fyبي طابق وقد
بـل كذلک وليس الyار@, آخر ã| ٕاّ� يكون � الَرواح أّن الناس@: بعض يتوّهم وقد
قاله uار@, أو ليل من كان وقت ّ أيى اXس� ã| يستعم$ن العرب عند والغدّو الَرواح

أيى كذا@, فله الyار أّول ã| ا�معة ٕا8 راح من :@TصX قوله وعليه وغ�ه@, ّ أ�زهريى
راعـzا أراحـها ٕاذا ØãÏ¿بالع ٕاّ� يكون ف$ رائحٌة@: فهيى إ�بُل راحت وأمّا ذهب@/ من
بـالليل@, اÇXاشية تأويى حـيث واÇÔXراح@: ٕالzم@/ اXرعي من رجعت أيى أهلها@, ع�
وأمّا أفَعَل@/ من مكان Ëºٕا ٔ�@نّه خطأ@, اXع) wذا oXا وفتح مثله@, واXأوي واXناخ
يرجعون أو منه القـوم يروح الّذيى اXوضع وأيضاً راحت من اXوضع Ëºفا الَمراح@:
وكأّن ويؤّنث@, يذّكر الروح بعض@: وقال أرواح@/ وbعه مذّكر@, للحيوان والروح ٕاليه@/

النفس@/ مع) ع� التأنيث
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٢٦٩ روح

لكون وذلک للنفس ÓÊºٕا وح الرُّ وجعل واحد@, أ�صل ã| وح والرُّ ْوح الرَّ ـ مفر
Iصل به الّذيى للجزء ÓÊºٕا وجعل ا�نس@, Ëºبٕا النوع كتسمية الروح@, بعض النفس
وٕاضافته , ã Ùèر وح@من@أمر ُقل@الرُّ ـ اXضاّر ا¡ياة@والتحّرك@واستج$ب@اXنافع@واستدفاع
,@ ã� بَيْ ْر َوَطهِّ كقـوله@: ,@ ÓDوتعظ له ت¿Ìيفاً بإ�ضافة وHصيصه ملک ٕاضافة نفسه ٕا8
َتـعرج والَمUئكُة@, وُح الرُّ يَقوم يَوَم ـ@ أرواحاً اX$ئكة أ¾Ìاُف يى Ø Ôdو /@ ِعباديى َويا

ã| القُدس بروح وسّماه ج;يل@, به يى Ød ـ أ�م� وُح الرُّ به نَزل وُح@, والرُّ اUXئكُة
من له كان Xا وذلک منه@, وُروح ـ@ ã| ُروحاً Ï»عي يى Ødو الُقدس@, روُح له @نزَّ ـ قوله
وذلک منأمِرنا@, ُروحاً ٕاليَک وكذلکأوَحْينا ـ@ ã| روحاً القرآن يى Ødو أ�موات@, ٕاحياء
َيوان@/ Ò¡ ا يىَ ß ÒG خرةَ Ðا� الّداَر وٕانَّ ـ ã| اÇXوصوفة اُ�خروية للحياة سبباً القرآن لكون

ْوح@/ الرَّ من والراحة تنفَّس@/ ٕاذا إ�نساُن@: أراح وقد التنّفس@, ْوح@: والرَّ

وِح@/ الرَّ َطـّيُب أيى Ǿ َر مكـان قوGـم من Ëºٕا ْوح@: الرَّ ـ ١٤٦ . ٢ ا�مهرة
َيروح الرجُل وراَح الفحج@, دون وهو َرْوحاء@, وامرأة أروُح رجل قوGم من وح والرَّ
الروحانيّون فأمّا /@ الَمرعيى ٕا8 حها روَّ ٕاذا ماشيَته@: وأراَح ,@ ØãÏ¿الَع َرواح من َرواحاً@,
عـ� يقدم أن ٔ�حد ينبغيى ف$ وح@: الرُّ وأمّا ُنسـبوا@/ ما ٕا8 أدريى ف$ اX$ئكـة ِمن
ذلک عن ُسئل العلم أهل بعَض أّن وذ@كروا /@ ã Ùèَر ِمنأمِر وُح الرُّ ُقل قال@: ٔ�@نّه تفس�ه@,
wا يقوم ã1ّال نفسـه هيى قوم فقال فيه@: Uتلَف إ�نسان وُروُح ا�@/ َم Òwأ ما ْم ßwأ فقال@:
قـوم وقال وَرÇJان@, فُروح قرٔي وقد النفس@, خ$ف الروح آخرون وقال جسُمه@,

واو@/ وأصلها معروفة@, ´ والرِّ الراحة@/ والرواح الرزق@/ ان ÖJ والرَّ الراحة ْوح الرَّ

وأرَوَح الر´@/ oنس برد وح@: والرَّ ء@/ ãÏ¾ كّل oنس وكذلک اGواء@, الر´@: ـ لسا
/@ Øوتغ� الر´ فيه أخَذْت وغ�ه@: ãæاللحيا وقال اXاء@/ وكذلک رائحته@, ت Øتغ� اللّحُم@:
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واحدته الر´ طّيب بقل كّل ان@: ÖJ والرَّ رJک@/ وجَد ٕاذا الصيد ã(أرَوح ـ الxذيب ã|و
الُكربة@/ بعد الُفرجَة وجدانک واحة@: والرَّ وJة والرَّ ة ÒJراXوا والراحة واح والرَّ رJانة@/
اليق� َروَح Ìوا ß¾فبا فقال@: لليق� TعX Ø ãع� واستعاره والفرح@, ال«Ìور أيضاً@: وح والرَّ
من ا�س-احة وح الرَّ :@ ّ أ�صمعيى وعن اليق�@/ من دثان ÒJ اللّذين وال«Ìور الَفرحة @=
ك$م ã| وح@: والرُّ الر´@/ oنس َبرد وُح والرَّ الفرح@/ وح الرَّ أبو@عمرو@: وقال القلب@/ غّم
والراحـة واح والرَّ الراحة@, من الرجُل واس-اَح التعب@, ضّد والراحة@: النفخ@/ العرب
/@ Ò́ @ٕاراحة@فأس- ã(مشّقة@,@تقول@أِرح الراحة@وجدانک@َروحاً@بعد الليث: من@ا�س-احة@/

/@Ëº�ٕا والراحة اXصدر@, فإ�راحة وراحة@, ٕاراحة أراحه غ�ه: وقال

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

مصاديقه: ومن لطيف/ وجريان@أمر الظهور هو هذه@اXاّدة@: ã| أّن@أ�صل@الواحد
,@ الوحيى جريان وٕارساGا@, النبّوة مقام ظهور وظهورها@, الرaة جريان الفيض@, ã Ø�Q
مظاهر@القدس@والAاهة,@ظهور@مظاهر@ا¡ّق@وا¡gة@, تAيل@الكتاب@وأ�حكام,@وظهور

وجريانه@/ ا¡ّق نور ã Ù�Q
والطـيب والفرح وال«Ìور الفسحة حصول وا�ريان@: الظهور هذا آثار ومن

وإ�نقاذ@/ والنجاة وال«Îولة والفرجة والراحة

اXاّدة هذه وب� والُغسل@, كالغَسل مصدر@, Ëºٕا ØËÉوبال مصدر@, بالفتح وح فالرَّ
أ@ك;@/ اشتقاق الر´@, وماّدة

الر´ ã| أ�صـل أّن Fك ,@ ّ اÇXعنويى ا�ريان هو اXاّدة@: هذه ã| أ�ّول وأ�صل
ء@/ Nيى Fك ـ ّ اXاّديى ّ الظاهريى والتحّرك ا�ريان
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٢٧١ روح

وما ã Ùوالتج� الظهور مظهر هو قلنا Fك وح الرُّ أّن والنفس@: وح الرُّ ب� والفرق
ٕاط$ق وأمّا اXطلق@/ اXتشّخص الفرد فهيى النَّفْس وأمّا والنفخ@/ إ�فاضة من يتحّصل

ء@/ Nيى Fك ,@ Ø ã9فلس اصط$ح فهو الروح@: ع� النفس

و� الفرد@, اXتشّخص اXع) wذا فهو :@hالكر القرآن ã| ورد ما فكّل هذا وع�
من فيـه نفخُت ـ@ يقال أن يصّح ف$ خر@, ا�� اسـتعFل مورد ã| Fyم واحد يستعمل

/@ ã Ùèر أمر ِمن النفُس قل أمرنا@, ِمن نفساً ٕاليک أوحينا ,@ ãÏ»نف
ع� َكتَب ـ@ يقال ف$ النفس@: استعFل موارد ã| الروح استعFل يصّح � وهكذا

ُوسَعها@/ ٕاّ� ُروٌح تُكلَّف � روَحه@, ا� ركم ذِّ ÔJو aة@, الرَّ ُروحِه

وما Oيُل وما يُنفَخ ما أيى مصدراً@, ْوح الرَّ من يتحّصل ما هو وح الرُّ أّن فظهر
تعريفه@: مقام ã| تعب� وأحسن ُيوحي@,

/@ ã Ùèَر ِمنأمِر وُح الرُّ ُقل ـ@ ورد ما

ـ Uًَقلي ٕاّ� الِعلِْم ِمَن Ôrاُوتي َوما ã Ùèَر أْمِر ِمْن وُح الرُّ ُقل وح الرُّ َعِن َوَيسألونََک
/@ ٨٥ . ١٧

ويراد ا�ستع$ء@, مع الطلب هو فzا الواحد أ�صل أّن أ�مر@: ماّدة ã| سبق قد
/@ ã(التكوي أ�مر

أ�مـر ٕا8 تكـّونه ã| ÇJتاج أمر@, nعا نوع�@: ع� اXوجودات مراتب فٕاّن
ٕا8 وÇJتاج َخلٍق nوعا أ�رواح@/ nعا وهذا ماّدة@, ٕا8 Jتاج أن غ� من ã(التكوي

ماّدة@/ ã| تكّون

خصوصيّاته @ا¤سوس,@و�Zكن@ٕادراك ّ عاXنا@اXاّديى وراء Dف عاn@أ�مر كان وØXا
مفيد@, غ� عليه هو ما ع� Ònالعا هذا عن فالتعريف ا�«Êنّية@: ا¡واّس wذه وكيفيّاته
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اليقينّية@والبص�ة @واXكاشفة Ø ãæالروحا تتحّصل@بال¿Îود ا Ø̂ معرفته@ٕا فٕاّن وعبث@, بل@لغو
والقواعـد اXتداولة والعلوم والبحث ا¡ـديث وÊºع إ�خـبار وأمّا الباطنّية@/ التامّة
ٕاّ� الِعلِْم ِمَن Ôrاُوتي َوما @/@ اً Ø�ÇIو وض$ً� بُعداً ٕاّ� اXقام هذا ã| تزيد ف$ اXضبوطة@:

/@Uًَقلي

/@٢٩ . ١٥ ـ ساِجديَن لَُه َفَقُعوا ُروحيى ِمن فيِه وَنفخُت يتُه َسوَّ فٕاذا

/@ ٩ . ٣٢ ـ ُروحه ِمن فيِه وَنَفَخ َسّواه Ú Ôj
ٕاّن وقلنا مصدراً@, وح الرَّ مفهوم من قريب وهذا وٕاجراؤه@, بالفم ر´ ٕاNاد النفخ
ـ يـراد@ اXورد ã9ف ا�ريان@, هذا من يتحّصل ما وح والرُّ لطيف@, أمر جريان وح الرَّ
ا�رتباط شّدة ع� فتدّل إ�ضافة@: وأمّا سّواه@, ما ٕا8 متوّجهاً وٕاجراؤه وح الرُّ توجيه
من مقام فيه الروح فكأّن ا�ختصاص@, و[ام والتوجه ا�صطفاء وكFل النسبة وقّوة

وا�$ل@/ للجFل مرآة وهو ا¡ّق@, صفات وظهور ã Ùالتج�

Tفوظة@/ ا�هة هذه كانت ٕاذا بالسجود@, أ�مر أوجب اXع) وهذا

Ø ãæروحـا Ø ãæإ�نسا الروح أّن ع� يدّل ا��يتـ�@: ã| وأ�مر بالنفخ والتعـب�

Ø ãæا¡دوث@وروحا@ Ø ãæÊ»زعمه@بعض@أهل@ا�ستد�ل@من@كونه@ج Fك � ا¡دوث@والبقاء,
ب� �زمة والتناسـب السنخيّة أّن ٕا8 مضافاً ِج«Êنّية@]@@/ ا¡دوِث ã| [@النفُس البقاء

Vّرد@/ Ø ãæروحا وجود ٕا8 يتبّدل كيف وطبايعه Ë»وا� واXعلول@, العلّة ã|طر

أّن الّسـ$م@, علzم اXعصوم� وأحاديث اXتعال ا� ك$م يؤيّده الّذيى وا¡ّق
روحـه@, من والنفخ بأ�مر روحه وتكوين ,@ اXاّديى جسمه خلق تكوين�@: لٕ$نسان
يسـتعّد Øj ا�Çهات@, bيع من الضعف غاية ã| خلقه بدء ã| Ø ãæÊ»ا� بدنه أّن Fوك
وإ�درا@كات والقوي وا¡Çواّس وا�وارح أ�عضـاء حيث من ويستgل ويستقويى
فنـون من فّن كّل ã| وعمً$ ÓFعل تربيته �ًFك ويزيده fرتبـة@, ومرتبة فشـيئاً شـيئاً
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اXتداولة@: والعلوم الدنيويّة الgا�ت

ٕاّ� بدنه@, m$ي ما ع� جداً ضعيف النفخ زمان ã| أيضاً فٕانّه روحه@: فكذلک

ّ اÇ×G�ٕيى والسـلوك Ø ã(الباط بالسـ� ّ اXعنويى والتgيل الروحانيّة لل-بية مسـتعّد أ@نّه
ـ اGوي وترك والرياضة بالعبادة وا¡قائق واXعارف الفضائل وكسب النفس وتزكية

تعا8@/ ا� ٕا8 السلوك كتب ã| مقّرر هو ما ع�

وصـدَقْت ُروحنا ِمن فيِه َفَنَفـْخنا@ َفْرَجها أْحَصَنْت ã� الَّ ِعمـراَن oبنَت Ò Òhَوَمر
/@١٢ . ٦٦ ـ ا Ùwَر بكلFِت

.@@٢١ ـ آيـًة ا Òy وoبْ َجَعلناها َو ُروِحنا ِمن فzا َفَنَفـْخنا فرَجها أْحَصَنْت ã� والَّ
/@٩١

التحّفظ ]ع) وا¡صن ا�نكشاف@/ أيى ا�نفراج من وهو ã Øك� مع) له الَفْرج@:
الفرج@/ راجع ـ ء ãÏ¿ال نفس ã|

مyا اXتولّد ابنـه هو الباطن ã| اXراد أّن ٕا8 ٕاشارة فيه@: ـ ã| الضم� وتذك�
حـ� له ولد وجود لعدم الّس$م@, علzا hمر ٕا8 متوّجهاً الظاهر ã| النفخ كان وٕان

العظيمة@/ ا��ية هذه Iّققت قد wا وواسطة وسيلة فهيى النفخ@,

Tاyبoو وجعلناها X فzا ¼JÍاً ذ@كر قد ابyا فٕاّن الثانية@: ا��ية ã| تأنيثها وأمّا
الفرج ٕا8 الضم� رجوع لطف اXع) وهذا وتضمينه@, التذك� ٕا¾Ìاب ٕا8 حاجة ف$

الثانية@/ ã| T ã1ّالX اXوصول وٕا8 اُ�و8@, ã|
بالنفـخ يتحّصـل ا Ø̂ ٕا الروح أّن ع� أيضاً@: تدّ�ن الكرZـتان ا��يتان وهاتان
اÇXاّدة@/ ã| اXنطبعة كالطبايع أثرها ã|و اXاّدة بعد بالتّكّون � وٕانشائه@, وأمره ّ اG�ٕ×يى
بتأّخر ولو الروح تكّون وبعد بل النفخ بعد تكّونت قد اXورد ã| اXاّدة أّن ٕا8 مضافاً
عن واòارجة للطبيعة اòارقة أ�مور من كالنفـخ التولّد هذا كان وØXا /@ Ø ãæزما غ�
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تلک حقيقة فٕاّن وعبثاً@, لغواً وكيفيّاته خصوصيّاته عن البحث فيكون اXاّدة@, قوان�
ُكن@, لَُه@ يَقوَل أن َشْيئاً أراَد َوٕاذا ـ التاّم ونفوذه إ�رادة قّوة ٕا8 ترجع اòارقة أ�مور

َفَيكون@/

وأصيلة غالبة TعX Ï»عي وجود ã| الروحانيّة جهة أّن ع� أيضاً@: د�لة Fzوف
التعب� نري ولذا الروحانيّة مَظهر وجوده فكأّن وا�«Êنّية@, اXاّديّة جهة ع� وحا@كمة

ٕا�× ألقاها وَكلمتُُه Eِا َرسوُل Ò Òhَمر oÏبُن Ò»عي اXسيُح ا Ú̂ @ٕا ـ وح بالرُّ الّس$م عليه عنه
ِمنه@/ وُروٌح Ò Òhَمْر

:@ ã| Fك قيد دون ومن إ�ط$ق بنحو يطلق قد الروح ٕاّن Øj
/@٢٢ . ٥٨ ـ ِمنه بُروٍح وأيَّدهم

/@٤ . ٩٧ ـ فzا وُح َوالرُّ الَمUِئكَُة ُل Ú ÒF تَ
/@١٥ . ٤٠ ـ َيشاء َمن × Òَع� ِمنأمِرِه وَح الرُّ ã ßHُيل

/@٢ . ١٦ ـ َيشاء َمن َع�× ِمنأمِرِه وح بالرُّ الَمUئكَة ل Ù ÒF يُ
موضوع ّ أيى ã| اG�ّٕية@, وإ�فاضة والنفخ ْوح الرَّ من يتحّصل ما مطلق ف�اد
والفـيض بـالنور اXطلق وح الرُّ هذا عن Ø;يع أن وZكن يتحّقق@/ جهة ّ أيى ã|و @كان

اXطلقة@/ الظاهرة والرaة ãbّتجلXا
:@ ã| Fك اXورد ]ناسبة خاّص بقيد مقيّداً يستعمل وقد

/@١١٠ . ٥ ـ الُقُدس بُروح أيَّْدتَُک ٕاذ الُقُدس@, بُروِح دناُه وأيَّ

/@١٠٢ . ١٦ ـ با¡ّق َربَِّک الُقُدسِمن ُروُح له نزَّ ُقل
/@١٩٣ . ٢٦ ـ َقْلِبک َع�× Ô�أ�م وُح الرُّ ِبِه نََزَل

أن �بّد Uصوصة@: طائفة ٕا8 أو Øمع� شخص ٕا8 توّجه ٕاذا وح الرُّ أّن 9O و�
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العلم ã| Fك اليق�@, حّق ]قام عنه Ø;ويع القلب@, ã| وا¡ضور ال¿Îود بطريق يكون
ويتحّول القلب ينقلب :@ ّ ال¿Îوديى Ø ã(الباط @والتنّور ã Ùالتج� وwذا , ّ @وا¡ضوريى ّ ال¿Îوديى

/@ ã Øتج�Xا الروح ذلک خصوصيّة ÏÉقت[ أع�@, ومقام حالة ٕا8

القلب ã| وورد والAاهة@, القداسة بصفة النازل@: اXتوّجه الروح ذلک كان فٕاذا@
فـينقلب الروحانيّات@: ã| واXعلوم العلم اد ØIا ã| يقال Fك وانكشاف@, حضور ورود
حينئٍذ ويxيّأ والكدورة@, والظلمة الرذالة صفات عنه وتزول القداسة@, صفة ٕا8 القلب

اG�ّٕية@/ واXعارف ا¡قائق ل¿Îود

ورفـع وا�ضطراب ال-ديد زوال فيوجب والطمأنينة@: أ�من بصفة كان وٕاذا
و]ا بوظائفه فيعمل التاّم@, والسكون ا�طمينان وJصل والðلزل@, وا�شتباه الريب

وتزلزل@/ اضطراب يطريه أن دون قاطع@, بنحو به أمر

الروح أّن Fك يناسـبه@: مورد ã| يتحـقق أن �زم الروح من نوع كّل فAول

ã|و TصX ا� رسول عن ا�ضطراب ورفع اXع-ض� اع-اض دفع مورد ã| أ�م�
اXنِذريَن@/ ِمَن لتكوَن ـ@ إ�ب$غ ã| با�ستقامة أ�مر مقام

قلنا@, Fك لتناسبه موارد@: ث$ثة ã| TعX Ï»عي ٕا8 نازً� القدس روح ذ@كر وقد
الُقُدس@/ ُروُح نّزلَه قل ـ@ TصX النبيِّ� kخا ٕا8 نازً� مورد ã|و

ã| وظـهوره وÇQلِّيه تكّونه كان ØXا أ�لوهّية@: مقام عن ã Ùتج�Xا الروح ٕاّن Øj
ا�«Êنّية@: واXاّديّة TلكوتيّةXاX ال;زخيّة الصور وعن اXواّد عن Vّرداً اُ�و8 اXرتبة
بصـورYا@, يتصّور أن �@بّد ,@Fyم واحد ã| وظهـوره ـ� ÒXالعا ٕا8 له ØAت اُريـد فٕاذا
شكل بكّل يتشكّلون اX$ئكة ٕاّن ويقال التشكّل@, هذا عن مانع Gا والروحانيّات@ليس
اXاّديّات@, ã| Fك التشكّل تقبل � كثيفة صور Gا وليس قوّية@, ٕارادtم فٕاّن هذا طّيب@,
فيتشكّلون من@اò$ف@والعصيان: الص$ح@وإ�رادة@وانت9@اXانع من ãÏÉقتXا@ÏÉاقت فٕاذا
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روح ٢٧٦

اً َسِويّ Ìاً Ò¿ بَ ا ÒG َفَتَمثََّل ُروَحنا zا ٕالَ فأرَسْلنا تعا8@: قوله ã| Fك هذا يريدون@, صورة ِّ بأيى
/@١٧ . ١٩ ـ

تعا8@: قال Fك ومشّيته@وأمره@, ا� بٕارادة ٕاّ� �يتحقّق Gم والتشكّل ا¦ثّل وهذا
تشكّـلها فٕاّن ,@٢ . ١٦ ـ@ ِعباِده@ ِمن َيشاء َع�َمن ِمنأمِره وح بالرُّ الَمUئكََة ُل Ù ÒF يُ
يشاء@, من وع� بأمره يكون الروح ]صاحبة اX$ئكة وتAيل الAول@, أنواع من نوع
كـان ٕاذا@ �ًFوك ومعرفة نورانيّة ويزيد يفيد ا Ø̂ ٕا اX$ئكة نزول فٕاّن بالروح@: والتقييد

وح@/ الرُّ بAول توأماً

مرتبته Ï½وأق درجته منxي ٕا8 يبلغ تعا8 @أمره ã|@التاّم ا�ريان@والنفوذ وهذا
ـ يِن الدِّ يَوِم مالِِک ـ اليوم ذلک ã| اXطلق اXالک هو تعا8 ا� فٕاّن ا��خرة@, nعا ã|
Çُن ×a الرَّ لَُه أِذَن َمن ٕاّ�@ ـموَن َيَتَكلَّ � َصّفاً والَمUئكَُة وُح الرُّ يَقوُم يَوَم تعا8@: فقال

/@٣٨ . ٧٨ ـ َصواباً َوقاَل

أ�مـر ٕ�طاعة منتظرين توقّفهم معناه@: واحد صّف ã| واX$ئكة الروح قيام
و� لٕ$يـBر@, والÇxيؤ القـيام حال ã| وهم ذلک@, ã| مستعّدين به@, أمروا ]ا والعمل
ا� مـن وإ�شـارة إ�ذن حصول بعد ٕاّ� Ìºائرهم ã| وما نيّاtم من شيئاً يُظهرون

ن@/ ×aالّر

nالعـا ذلک بـصورة التشـكّل ع� يدّل اX$ئكة@: رديف وذ@كره وح الرُّ وقيام
تـنّوع ٕا8 ٕاشـارة التعب� هذا ã|و Uصوصة@, بوظائف العمل ã| اXوكّل� @كاX$ئكة
ã| والعـمل ا¢Çتلفة أ�عFل ã| مأمورون فاX$ئكة والروح@, اX$ئكة ب� اXأموريّة

فهو الروح@: وأمّا /@nالعا ذلک ã| ا¡ياتيّة Iّو�tم Rصوصيّات اXربوطة اXوضوعات
اXعنوّية@/ وإ�فاضات الروحانيّة أنواع ٕا8 مربوط
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٢٧٧ روح

مـقامهم أّن عـ� يدّل الكرZة@: ا��يات ã| واX$ئكـة الروح ã| الAول ٕاّن Øj
أّن ٕا8 يش� اXع) وهذا ,@ÍÈا¡ا اXوجود اXقام هذا فوق أ�صيلة ومكانxم ãOا¡قي
ٕا8 يصل أن ٕا8 ويس� �ًFك يطلب موجود كّل فٕاّن منه@, �بّد وصعوداً عروجاً Gم

والعظمة@/ والقدرة الgال من أمره منxي

كاَن يَْوم ã| لَيْه ٕاِ وُح والرُّ اUXِئكَُة تَعُرُج ـ تعا8 قوله ٕا8 يُشار اXع) هذا وٕا8
/@٤ . ٧٠ ـ َسنٍَة ألَف Ò�س Ö Ò̀ ِمقداُره

الÇgال منxي ٕا8 أيى اXتعال@, ا� ٕا8 وعروجهـم رجـوعهم مّدة تكون أيى
الطـويل اXسـ� وهـذا اXقدار@/ wذا نا ÒXعا ã| يُقّدر Gم@: اXقصودة اXطلوبة والعظمة
فكيف ا¢لَص�@/ الصا¡� عباده من مرتبxم ã| ومن الزا@كية ا£ّردة واX$ئكة للروح

وض$ل@/ وظلمة وغشاء حجاب ã| كان من حال

ٕا8 بـل واX$ئكة@, وح الرُّ درجة اLـطاط ٕا8 الكرZة@: ا��ية ã| النظر وليس
ك;يائه@/ وعلّو شأنه وارتفاع وج$له ا�$ل ذيى مقام عظمة

الفـوز مرحـلة ã| فهو الطلب@: مس� ã| وسـالكاً كFله ٕا8 متوّجهاً كان fن
أعرض من وأمّا وا�$ل@/ وا�Fل والنور ال}اء مَعارج ã| ويتقّلب والنجاة@, والسعادة

ã| وتـرّدي والÇgال@, وال}جة والسعادة ا¡ّق مس� عن واLرف الطلب@, هذا عن
/@mالدا العذاب ã| فهو اGوي@: وظلFت واÌ»òان الض$ل أودية

واÇXيل اÇGوي ã| توّغلوا ٕاذا علzم@: يتصّور ما أشّد ٕا8 Gم العذاب وينxيى
والرÇaة وح الرَّ عـن ييأسـوا Ø1ح ا¡ـّق@, عن ا�نقطاع Gم Jصل Mيث ãæالنفسا
الكاِفروَن القوُم ٕاّ� Eِا َرْوح يَيْأُسِمن � ٕانَُّه Eِا َرْوح ِمن تَيأَُسوا َو� ـ اG�ٕ×يّة الواسعة

/@ ٨٧ . ١٢ ـ
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ر´ ٢٧٨

و� ثام@, ا�� أ@ك; من اXتعال ا� من والتوّجه النور وجريان الرaة عن فاليأس
هذا ومع الظلFنّية@, النفسانيّة با¦اي$ت واُحيط ãÏ¼عاXا ã| ارتطم ٕاذا ٕاّ� اليأس Jصل
القلوب rخ Jصل n دام ما الواسعة@, ورaته وج$له اòالق عظمة مقام ٕا8 فليُتوّجه

/@�aالّرا أرحم وهو وأصلح ٕاليه أناب من ذنوب يغفر تعا8 ا� فٕاّن التاّم والكفر

عن Jصل ا Ø̂ ٕا اليأس فٕاّن مصدراً@: وح بالرَّ اXـورد ã| التعـب� لطف 9O و�
/@ ÓÊºٕا وح الرُّ عن � ٕاليه@, بالنسبة وجريانه والرaة وح الرُّ ظهور

/@ ٨٩ . ٥٦ ـ وَرJاٌن فَروٌح Ò�ب اXَقرَّ ِمَن كاَن ٕان فأّما ـ تعا8 قوله ã| وهكذا
وIّققه@/ والرaة اللطف جريان وقوع ٕا8 ٕاشارة ففzا

/@١٢ . ٣٤ ـ ر ÖÎ Ò¾ وَرواُحها ¾Îر وها ُغدُّ Ò́ الرِّ وِلُسلDَن
وظـهوره@, اللطيف ا�ريان ]ع) فهو اXاّدة@: هذه من مصدراً كان ٕان واح@: الرَّ
Çا Øu أ ّ العاديى جرياuا وكان بأمره@, tّب له مسـّخرة كانت الر´ أّن الظاهر@: فاXع)

الر´@@/ راجع ـ ¾Îر ã| جريان طبق Qريى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ر´@:
ذاك@, أ�صل ٔ�ّن وا¡اء@, والواو الراء ã| فzا الك$م معظم ÏÉم قد ر´@: ـ مقا
مـعروفة@/ فـالر´ ِلـّلفظ@/ كلFت نكتب أ@نّا غ� أيضاً@, الواو آنفاً نذكر Dف وأ�صل

والقّوة@/ الغلبة والر´@: الرزق@/ والرJان@: معروف@/ والرJان

َرÇJان@/ اXأ@كـول للَحّب يقال Øj رزق@, وقيل رائحة@, له ما ان@: ÖJ فالرَّ ـ مفر
فzا تعا8 ا� ذ@كر ã1ّال اXواضع وعامّة اXتحّرك@, اGواء قيل Dف وهيى معروف@, والر´
ا�Çمع@: بلفظ فيه ذ@كر موضع وكّل العذاب@, عن فعبارة الواحد@: بلفظ الر´ ارسال
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٢٧٩ ر´

ت Øتغ� اXاء@: وأرَوَح رJكم@, وتذهَب ـ@ للغلبة الر´ يستعار وقد الرaة@/ عن فعبارة

ã| دخـلوا وأراحوا@: الر´@/ أصابته َيراُح@: الغدير Ò́ وِر /@íبالنَّـ ذلک واختّص رJه@,
رJها@/ Nد n أيى ـ ا�نّة رائحة َيَرح n ـ وُرويى الر´@/ مطّيب ح@: ُمروَّ وُدهن واح@/ الرَّ
تـرّوح والرائـحة@: الر´ تستجلب wا ã1ّال لة ا�� روحة@: ßXوا الر´@/ َمهّب والَمْروَحة@:
برجوعه استفاد ٕانّه أو كالر´@, ال«Ìعة ã| أتاهم ٕانّه أيى أهله@: ٕا8 ف$ن وراح هواء@/

ة@/ ØÌ»Xا من َروحاً ٕالzم

ان½Íف العامّة عند أطلق ٕاذا ولكن الر´@, طّيب نبات كّل ان@: ÖJ والرَّ ـ مصبا
وأصـله الواو@, بـنات مـن هـو كـث�ون فقال فيه@: واختلف Uصـوص@, نبات ٕا8
بنات من هو bاعة وقال /@�Jُرو ع� تصغ�ه بدليل خفّف Øj أدغم لكنّه َريَْوحان@,
َرواحاً@: الرجل وراح رياح�@/ ع� bعه بدليل تغي� فيه وليس شيطان@, وزان الياء
فاحت أيى ّوَح Ò-ف رJه@, به طابت طيباً فيه جعلت تروJاً@: الدهَن وَرّوحُت مات@/
يـاء قـلبت لكن ُروÇJة ع� تصغ�ها بدليل الواو وأصلها اGواء@, والر´@: رائحته@/
,@kحـا أبو وغلّطه أرياح يقول وبعÎÉم وِرياح@, أرواح وا�مع قبلها@, ما �نكسار
ع� تذّكر وقد الر´@, هيى فيقال أ�@ك* ع� مؤنّثة والر´ قبلها@, ما مكسورة غ� ٔ�@نّه
باب من لغة ã|و قال@, باب من روحاً يروح اليوم وراح الر´@/ هّب فيقال اGواء@, مع)

ã| هاٍر قيل Fك راٍح فيقال وإ�بدال القلب وNوز رائح@, فهو رJه@, اشتدت ٕاذا خاف@:
الر´@@/ شديد وقيل كذلک@, ة ØJَر وليلة الر´@, طّيب :@ Ǿ َر ويوم هائر@,

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كان سواء ّ ماّديى أمر من اXنبعث ا�ريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
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ر´ ٢٨٠

من اXنبعث كالر´ Tسوس غ� أو اGواء@, من اXنبعث كالر´ Tسوساً@ ا�ريان هذا
ذلک كان وسواء ذلک@, غ� أو عظمته أو س�ته حسن أو Tبوبيّته جهة من شخص

/@íالن وهكذا ء@, ãÏ¾ من اXنبعث العطر كجريان ØË¿بال أو Í½بالب Tسوساً ا�ريان

ع� يدّل الواو ]ناسـبة وح فالرَّ أ@ك;@, اشتقاق وح الرَّ وماّدة اXاّدة هذه وب�
الك«Ìة فٕاّن اXاّدة@, ã| جريان ع� يدّل يائياً والر´ اXاّدة@/ وراء Dف Ø ãæروحا جريان

وانكسار@/ اKفاض فzا الياء مع

عذاب ر´فzا عاِصف@, ِر´ ـ ã| Fك العذاب ã| يسـتعمل مفرداً الر´ ٕاّن Øj
Íعاِتية@/ Ò¼Í Ò¼ بر´ ,@oالر´الَعق ,@oأل

/@ Ò́ الّر ُيسِكن يََشأ ٕان َطّيبة@, بر´ wم وَجريَن ـ@ ã| Fك الرaة ã|و

وجوده@, أشّعة ã Ø�Qو وقّوته قدرته وظهور أموره وجريان شخص آثار ã|و
آثار جريان Tو ف�اد ـ ٤٦ . ٨ ـ كُم ÔJر وَتذَهَب َفَتفَشلوا َتناَزعوا َو� ـ@ ã| Fك@
.@@١٢ ـ ُيوسَف Ò́ ر ِجُد َ�ٔ ã Ùæ ٕا ـ ã| Fوك والقّوة@/ والعظمة والقدرة النظم من وجودهم

/@٩٤
والعظمة@/ والروحانيّة واXعرفة وأ�دب العلم من وجوده آثار ٕاحساس يراد

الباطنّية@/ بالبص�ة أو با¡واّس ٕامّا ثار@: ا�� ã| ا�ريان هذا وٕاحساس

ا Ø̂ ٕا العذاب ã| ا�ارية الر´ أّن فباعتبار الرaة@: ã| ا�مع صيغة استعFل وأمّا
Uصوص@/ مفرد وهيى ,@ ãMاستثنا خاّص مورد ã| تتحقّق

اXنبسط ا¡اّر اGواء حركة بسبب Jصل ا Ø̂ فٕا الر´@: ã| ّ الطبيعيى ا�ريان وأمّا
Mر@/ أو بّر من الساخنة ٕا8 باردة أما@كن من أو العليا@, ٕا8 سف� طبقة من

/@ ٨١ . ٢١ ـ بأمره ريى ÒQ عاِصَفة Ò́ الّر ولُسلDَن
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٢٨١ ر´

/@٣٦ . ٣٨ ـ حيُثأصاَب ُرخاًء بأمره ريى ÒQ Ò́ الرِّ لَُه رنا َفَسخَّ
/@١٢ . ٣٤ ـ ¾Îٌر واُحها@ وَر ¾Îر ها@ ُغدوُّ Ò́ الّر ولُسلDَن

ـ تعا8 قـوله وهكذا ¾Îر@, غدّوها@ ـ@ bلـة@ وهكذا بأمـره@, Qريى ـ@ bلة
أ�مور تلک توافق و� للطبيعة@, اòارقة أ�مور من أ�مر هذا أّن ع� تدّل وسّخرنا@:
كننا ÔZ ف$ اG�ّٕية@/ باXعجزة وتسّمي الظاهرّية@, العلوم وقواعد الطبيعيى النظام قوان�

ا¤دودة@/ العلوم من أيدينا ã| ]ا عyا البحث

وهكذا ¾Îر@, مس� مقدار Tالزوال Xقبل الغدّو ã| الر´ مس� كون أّن 9O و�
كيلوم-اً@/ ستّ� اليوم ã| عادة يس� الراجل فٕاّن كيلوم-@, ã9أل مسافة يطابق الرواح@:

اÇXعنويّة ا¡Çياة وتتقّوم Ørت وبه الروحانيّة ا¡ياة íم ã| أ@نّه Fك الروح ٕاّن Øj
وبه ا�«Êنيّة ا¡ياة íم ã| واقع وجريانه اGواء كذلک النور@/ nعا ينقطع وبانقطاعه

اXاّدية@/ وا¡ياة ا¡ركة تنقطع وبانقطاعه واستدامxا@, قوامها

َمّيت@/ َبَلد ٕا�× فُسقناه َسحاباً Ô2فُتث ياَح الرِّ أرَسَل اّلذيى Eُوا
َيعِقلون@/ لِقوم آياٌت ياح الرِّ وت½Íيِف َموtا َبعَد أ�رَض ِبِه فأحيا

¿Ìا@@/ بُ ياَح الرِّ أرَسَل الَّذيى َوهَو
/@١٢ . ٥٥ ـ ان ÖJ َوالرَّ الَعْصِف ذو بُّ Ò¡وا

/@ ٨٩ . ٥٦ ـ oنَع وَجنٌَّة وَرJاٌن فَروٌح Ò�ب اXقرَّ ِمَن كاَن ٕان فأّما
,@´ والرِّ وح الرَّ ب� Dف ا¡ياة ã| اللطيف ا�ريان ]ع) مصدر أ�صل ã| Jان الرَّ
به Jصل ما ع� يطلق Øj ا¡ياة@, ã| والفرح كال«Ìور واXاّدية@, الروحانيّة ب� Dف أيى
ا¤بوب@, والولد كالنبات@طّيب@الر´@, والفرح@, ال«Ìور مظهر هو الّذيى أيى تلک@ا¡الة@,

ة@/ ØÌ»وم سعة ã| وحالة اXطلوب@, والعيش وا¡ياة
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رود ٢٨٢

وح@, الرُّ ٕا8 بـالنسبة ا�ÇKفاض ع� والياء ا�ريان@, لطف ع� يدّل والفتح
اXع)@/ زيادة ع� تدّل اXب) ã| والزيادة

ã| ا�ريان حسن هو والرJان الروحانّية@/ مقام ã| ا�ريان حسن هو وح فالرَّ
العيش@/ Tيط وا�نّة والعيش@/ ا¡ياة ٕادامة

هيى ا Ø̂ ٕا الرJان@: الر´@, الروح@, ـ كلFت ذيل اXذكورة ا¢تلفة ãæعاXا أّن فظهر
التحقيق@/ عن خارجة تقريبيّة Vازيّة معان

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رود@:

واحـدة@, جهة ã| انط$ق من وذهاب ء Vيى ع� يدّل بابه معظم رود@: ـ مقا
بعـثنا يقال الرائد@, فعل ود@: والرَّ فعله@/ ع� أردته ٕاذا كذا@, يفعل أن ع� راودته تقول
وُمدبرة@, مُقبلًة الَمرعيى ã| إ�بل اخت$ف ياد: والرِّ ويطلب@/ ينظر أيى الكَٔ$, يرود رائداً
ٕاذا َتروُد@: اÇXرأة ورادت الراعية@/ فيه َترود الّذيى اXوضع والَمراد@: ِرياداً@/ َترود راَدْت
بشـّدة@/ ّب Òt � َتروُد ا Øu@�ٔ ياح الرِّ من ال«Îلة والراَدة@: جاراtا@/ بيوت ٕا8 اختلفت
أ@نّک وحّجته الواو, أصلها إ�رادة وقال@بعÎÉم: فzا@/ َيرود الّذيى عّوارها الع�@: ورائد
يستقّر@, n ٕاذا ِوساُده@: وراَد حي@/ الرَّ به تدار الّذيى الُعود والرائُد كذا@/ ع� راودته تقول

ُرَويداً@/ يكون أن الفعل@: ã| إ�رواد الباب ومن ويذهب@/ ء يى ÒN @كأ نّه
ُمراد@, اXفعـول Ëºوٕا وا�ختـيار@, الطلب وهو ٕارادة@: كذا الّرجل أراد ـ مصبا
ا¢ادعة@, مع) اXراودة ã| وكأّن فعَله@/ منه طلبت وِرواداً@: ُمراودًة أ�مر ع� وراودته
ء@: ãÏ¿ال الرجل وارتاد حرصه@/ وJرص ا¢ادع تلطّف طلبه ã| يتلطّف الطالب ٔ�ّن

الَمراود@/ وا�مع معروفة@, آلة رَوُد@: ßXوا مثله@/ ِرياداً@: َيروده وراده طلبه@/
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٢٨٣ رود

رائداً بعثنا يقال الرائد@, فعل مصدر ْود الرَّ الليث@: قال ـ ١٦٠ . ١٤ الxذيب
أفـضله@/ وÇOتار ويطلب ينظر أيى واحـد@, واXع) ويرتاده@: واAXَل الكََ$ٔ لنا يرود
اGبوب@/ ليّنة َريَدة@: ر´ غ�ه@: وقال وإ�رادة@/ ا�رتياد موضع يوضع Ëºٕا يدة@: والرِّ
َرود@/ ُرَويـد@: وتكـب� ب@/ Ù-ال ئـد والرِّ وتزاوله@/ تريده الّذيى أ�مر ÇYز@: ب$ يد والرِّ
ُرويَد تقول فه@, ÙÍ½ومُت الفعل موضع ã| ُرَويد أّن Øتب� فقد عَر@/ الشِّ أرِود الِشعَر@: وُرَويَد
َوضعاً أيى ُرَويداً َضْعه ُرويداً@, س�اً ساروا ـ صفة أيضاً ُرَويداً وتكون أرِود@/ زيداً@:
فهذه زيداً@, ورويدكم زيداً@, ُرَويدك ـ إفعل موضع ã| وهيى الكاف ويلحقها ُرَويداً@/
واXذكر وا�ميع للواحد يقع قد فٕاّن@رويداً ُرويداً, ã| @ا¢اطُب Øاُ¡قت@ليتب� ã1ّال الكاف
اÔXهلة أردت وٕاذا تنوين@, ب$ نصبxا الوعيد برويداً أردَت ٕاذا الليث@: وقال /@bواُ�ن
تقول أ@نّک تري أ� الواو@, أصلها وإ�رادة@: ُرويداً@/ ٕامِش تقول ن, فانصب@ونَوِّ وإ�رواَد
وراوَدتْه نف«Îا@, عن جاريته ف$ن راوَد وتقول كذا@, يفعل أن ع� أردته أيى راودته
ٕاذا يرود راد ويقال وا�Fع@/ الوطء صاحبه من Fyم واحد كّل حاول ٕاذا نف«Îا@: عن

عليه@/ Øيطم� n ٕاذا الِوساد رائد ورجل ,@ Øيطم� nو وذهب جاء

ُسكنت الواو أّن ٕاّ� راوده@, لقولک الواو وأصله اXشّية@, إ�رادة رود@: ـ صحا

ã|X وسقطت ياء@, اXستقبل ã|و ألفاً@, ãÏÈاXا ã| فانقلبت قبلها@, ما ٕا8 حركxا فُنقلت
كـذا@: عـ� وراَوْدته آخره@/ ã| اGاء مyا وعّوض السا@كنة أ�لف £اورtا TصدرXا
يـد والرائـد@: طلبه@/ أيى Ó(ع[ ارتياداً@: وارتاده وِرياداً َرْوداً َيروُد الكَٔ$ وراَد أردته@/

أراده@/ ٕاذا الطاحن عليه يَقبض الّذيى العود وهو حي الرَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن وا�نتخاب@/ ا�ختيار مع الطلب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
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رود ٢٨٤

ا�ضطراب وحالة وال-ّدد@, والنـظر@, ء@, وا£يى الذهاب اòارج ã| اXعـ) هذا لوازم
Oتار@/ Ø1ح الطمأنينة وعدم

وع� Oتار Ø1ح الطلب حالة ْود الرَّ أّن واXراودة@: وإ�رادة ْود الرَّ ب� والفرق
ال-ّدد مظهر هو وXا وا�ختيار@, والتحقيق الطلب صدد ã| كان Xن الرائد يطلق هذا
بالفاعل الفعل قيام ع� ويدّل ٕافعال فهو إ�رادة@: وأمّا حي@/ الرَّ كعود الدوران ووسيلة
فـعليّة مقام ã| يتحقّق ا Ø̂ ٕا اXع) وهذا الصـدور@, جهة ٕا8 النظر فٕاّن منه@, وصدوره

ومداومته@/ الفعل استمرار ع� ويدّل مفاعلة فهو اXراودة وأمّا وا�ختيار@/ الطلب

واXع) اللفظ ã| اXناسـبة من ور@: والدَّ والُورود@, ود@, الرَّ مواّد ب� ما 9O@و�
الكب�@/ وا�شتقاق

وأ�ّول@: ا�@/ ã| وٕارادة العبد@, ã| ٕارادة نوع�@, ع� فهيى إ�رادة@: حقيقة وأمّا
فzا@/ حّد � ٕارادة :@ ãæوالثا Tدودة@/ ٕارادة

ء ãÏ¾ وقوع الكراهة وحقيقة الكراهة@وا�;, يقابلها إ�رادة أّن وتوضيح@ذلک@:
وقـّل ;Çا� ٕازداد زائـداً ا¡ّد كان @Fّوكل خارجّية@, أو داخليّة وقيود Mدود Tدوداً

وإ�رادة@/ ا�ختيار وضعف

الضعف دليل ا¤دوديّة فٕاّن ا¡ّد@, من نوع ّ أيى عن هاً ØAم اXتعال ا� كان ا ØXو
يّة ا¡رِّ و[ام وا�نط$ق ا�ختيار كFل ã| ٕارادته فتكون والفقر@: والنقص وا�حتياج

خاّص@/ نظر و� حّد و� قيد يشوwا � واòلوص@, والسعة

قيداً قيدين@: فzا فٕاّن اXتجّلية@, وأ�رواح ا£ّردة العقول مرتبة اXقام@: هذا وبعد
واÇòضوع oوالتسـل اòالق أمر ٕاطاعة من و�بّد Tتاجـة@, Uلوقة كوuا جهة من
ذواtا جهة من وحّداً وقهارّيته@/ وbاله وج$له عظمته مقابل ã| واòشوع واòشية

Tدود@/ ا¢لوق فٕاّن ,@ هيى حيث من أنف«Îا وTدوديّة
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٢٨٥ رود

القيد من اÇXقدار وwذا وج;@, كراهة ã| تقع ا Ø̂ ٕا ا�هت�@: هات� من فالعقول
مقهورين@/ ويكونون اختيارها@, يضعف وجودها ã| وا¡ّد

وا�; القهر ويقوي والقيد@, ا¡ّد فñداد اX$ئكة@: nعا ã| الوجود ظهر وٕاذا

ال;زخيى بالقالب Tدوديxّا وهو آخر@, حّداً ا¡ّدين ٕا8 مضافاً فzا فٕاّن والكراهة@,
العقول@/ من أزيد Tدودة فzا إ�رادة فتكون ,@ Ø ã8ثاXا والبدن

والقهر@, الكراهة وتزيد القيد ويتأ@كّد ا¡ّد فيشتّد :@Ë»وا� اXلک nعا ã| وأمّا
البدنيّة ا¡ياة وٕادامة اXاديّة واللوازم ا�«Êنيّة وأ�سباب واXكان بالزمان فيه للتقيّد
مقابل ã| ا¡ياة @تلک ã| لٕ$نسان@أن@Oضع ف$بّد الدنيوّية@, ا�حتياجات الظاهرّية@ورفع
ال«Êوات حكـومة من ا�ابر@, الشامل النظام حكومة Iت وينقهر الطبيـعة@, قوان�
حـياته@/ وٕادامة البدن ومقتضيات ا�«Êنيّة القوي قاهريّة ومن ,@Fyبي وما وأ�رض

/@ Ö�Ò ÒXالعا ã| والقيود اXذكورة ا¡دود ٕالzا ويضاف

]Çقدار وÇOتار ف�يد وا¡Çدود@, ا¡جب هذه ب� ما ã| ã Øتج�Xا وح الرُّ Oفيب
ـ تعا8 وقوله أ�مرين@, Ò�َب أ�مُر بَل تفويَض َو� Ò;َج � ـ قوGم مع) وهذا وسعه@,

ا¤دود@/ روحها أيى ـ@ ُوسَعها@ ٕاّ� َنفساً Eُا ُيَكلُِّف �

وا¡جب والقيود ا¡دود جهة من فالكراهة وكراهة@: ٕارادة لٕ$نسان أّن فظهر
OلÇÔXا روحـه جـهة من وإ�رادة اللحاظ@/ Çwذا وVبور مقهور وهو مقامه@, ã| ã1ّال
وÇUتار@, مـريد ا¤Çدودة اXعيّنة ا�هة هذه ã| وهو وجّل@, عّز ا� روح من اXنفوخ

/@ ّ الت¿Ìيعيى التكليف به يتعلّق

ا¡ّد هذا ã|و تعا8@, ا� من له çتؤ ã1ّال روحه سعة مقدار إ�نسان@: فُوسع
/@٧ . ٦٥ ـ آتاها ما ٕاّ� َنفساً Eُا ُيَكلُِّف � ـ ويعاقب يثاب اXقدار وwذا

وضعفت قويت@إ�رادة ا¡ّد قّل Fّوكل الكراهة@وا¤دودّية@مت$زمتان: فتحّقق@أّن
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رود ٢٨٦

اXطلق النور وهو كراهة@, و� قيد و� حّد فيه ليس مقام ٕا8 ينxيى أن ٕا8 الكراهة@,
القّيوم@/ ّ ا¡يى ا¡ّق أ�صيل والوجود

مطلق@, بطور إ�رادة فتثبت يتصّور@: وجه ّ بأيى والكراهة ا¡ّد مطلق Oانت فٕاذا
Tدودّية@/ دون من ويشاء وOتار يريد تعا8 فهو

اòارج@, وعن @الوجود ã| مطلق@ا¡ّد انتفاء عن عبارة عّز@وجّل@: ا� ã|@فإ�رادة
تعا8@/ وجوده ã| إ�رادة Iقّق حقيقة وهذا

Vّرداً نوراً فيكون تعا8@: وجوده عن ا¡ّد مطلق انت9 ٕاذا أ@نّه ذلک@: وتوضيح
ا¡Çياة@, ي$زم الوجود فٕاّن وأبديّاً@, وأزليّاً حيّاً كونـه مع) وهذا فيه@, حّد � مطلقاً
عن متأخِّرة اعتبارها Zكن � الصفات فهذه وأ�زلّية@, أ�بديّة ي$زم اXطلق والوجود

عنه@/ أخري تعب�ات هيى بل اXطلق@, الوجود

اÇXطلقة والقـدرة اXطلق العلم فيثبت ا¡دود@: عن هاً ØAم الوجود كان ٕاذا ØjØ1ح صورة@, ّ بأيى ÇTدودية و� حجاب له ليس اXطلق النور فٕاّن اXطلقة@, وإ�رادة
Tدودة@/ وٕارادته وقدرته علمه يكون

ã9نـ عن أخري عبارة ا¡ـّد انتفاء فٕاّن عنه@, ا¡ـّد ã9ن تتعّقب تعا8 فٕارادته
هو ما طلب أيى وا�ختيار@, الطلب Iقّق وهو إ�رادة هو الكراهة وانتفاء الكراهة@,

واختياره@/ أ�صلح

بعض@/ كلFت ã| Fك ,@FGطو ã| � والقدرة العلم عرض ã| فإ�رادة

@فخذه@/ @ـ إ�رادة مطلق حقيقة ã| اXعرفة أهل بعض يشاهده ما ٕاbال هذا

ةَ@, ِخـَر Ðا� َومنأراَد ُسوءاً@, بأهلَک َمنأراَد َجزاُء ما ضاَعة@, الرَّ Úr يُ أن نأراَد Ò ßX
أَرْدَن ٕاْن َزوج@, اْستبداَل Ôkأرد وٕاْن ٕاصUحاً@, أراُدوا ٕان تَراٍض@, َعن ِفصاً� أرادا فٕان
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٢٨٧ رود

ِخياَنتک@@/ ُيريُدوا وٕان نيا@, الدُّ َثواَب يُِرْد وَمن وَرسوَله@, Eَا تُِرْدَن Úíُكن وٕاْن ناً@, صُّ Ò ÒI
ا�ختيار@/ مع الطلب ]ع) ونظائرها الكرZة ا��يات هذه ã| فإ�رادة

كيفّية@ا�نتخاب@وا�ختيار شّدة@وضعفاً@ومن@جهة إ�رادة@من@الناس@Hتلف ٕاّن Øj
ِوْجَهة@/ َوِلُكلٍّ ـ@ وفكراً استعداداً Uتلفة إ�نسان أفراد فٕاّن

/@١١ . ١٣ ـ لَُه َمَردَّ Uَف ُسوءاً ِبَقوم Eُا أراَد وٕاذا

/@١٠٧ . ١٠ ـ لفضِله رادَّ U2َفÒ ßR يُِرْدك وٕان
/@١٤ . ٢٢ ـ ُيريد ما َيفَعُل Eَا ٕانَّ

/@١٠٧ . ١١ ـ ُيريد ا ßX َفّعاٌل Eَا ٕانَّ
/@١١ . ٤٨ ـ اً ØÍÒÈ ِبكُم أراَد ٕاْن َشْيئاً Eِا ِمَن َلكُم لُک ÒZ ن Ò Òfُقل

ÇIقّق كـذلک الكراهة@: مطلق وانتفاء ا¡ّد رفع نتيجة اXطلقة إ�رادة أّن Fك@
كان Fّفكل والكراهة@, واXوانع ا¡دود انتـفاء ع� يتوقّف وفعليّـxا ونفوذها إ�رادة
� ÇØWن ٕارادة ٕا8 ينxيى أن ٕا8 وأÌºع@, أنفذ إ�رادة وٕاجراء النفوذ يكون أقلَّ ا¡ّد

بوجه@/ وجوده ã| كراهة و� له يتصّور مانع و� فيه حّد

فٕاذا حاجب@, و� مانع و� حّد ونفوذها فعليxّا عن Zنع � اXتعال ا� فٕارادة
تعا8@: قال Fك وتوّقف@, فصل دون من ويوجد ويتكّون اXراد يتحقّق شيئاً أراد

/@ ٨٢ . ٣٦ ـ َفَيكوُن كُْن لَُه يَقوَل أْن َشيئاً أراَد ٕاذا أمُرُه ا Ú̂ ٕا
/@٤٠ . ١٦ ـ َفَيكون كُن لَُه نَقوَل أن أَرْدناه ٕاذا ٍء ãÏ Ò¿ لِ قوُلنا ا Ú̂ ٕا

عليه@: وُعزم Iقّق فٕاذا كُن@, ـ بكلمة يتحقّق وهو إ�رادة مظهر والقول فأ�مر
فصل@/ ب$ اXراد فيوَجد
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رود ٢٨٨

الوقـوع حّد Øj ,@ Ø ãçالذا ّ الوجوديى ا¡ّد هو ٕارادتنا@: نفوذ من لنا مانع وأعظم
ٕا8 مـضافاً اÇXريد@, ا�Çبّار القاهر ا¡كم نفوذ وٕاحاطة ãæالربّا النظم سـيطرة Iت

والظلFنّية@/ النورانيّة وا¡جب ا�«Êنيّة ا¡دود

سعة Mسب كّل إ�رادة@, نفوذ حقيقة نفسه ã| يشاهد إ�نسان من فرد وكّل
أو سئي Rلُق أو بعمل شديد اعتياد له كان fن تصميمه@, وشّدة نفسه وقدرة روحه
أن دون مـن عـليه@, يعزم يّة جـدِّ بٕارادة له@, يبدِّ أو ي-كه أن فله :@m$م غ� بابت$ء

النتيجة@/ حصول ينتظر أو نفسه ªيعا أو دواًء يستعمل

من الكرامات وظهور اXرتاض�@, من للطبيعة اòوارق ظهور الباب@: هذا ومن
صلوات علzم أ�نبياء@واXرسل� من اXعجزات وظهور اXنتجب�@, أ�ولياء@وأ�وصياء

أbع�@/ ا�

ومشيxّم بأمره وأمرهم ا�@, بٕارادة ٕارادtم فٕاّن وأ�نبياء@: أ�ولياء ã| ØDس و�
بٕاذِن الَمْوتيى واُحييى وأ�بَرَص أ�@كَمَه واُبِرٔي /@Eا َيشاَء أن ٕاّ� َتشاُءوَن َوما ـ ]شيّته

/@Eا

قّوة فٕاّن وإ�ذن@, إ�جازة بصدور والتأث�ات اòوارق ظهور الباب هذا ومن
بواسطة@/ العمل كان ولو ُتؤثِّر ñ Ô£ا ã| إ�رادة

والتقديس@/ التسبيح حقيقة يرجع ٕاليه والكراهة@: ا¡ّد انتفاء ٕاّن Øj
يـدّل ãÏÈاXا فٕاّن ُيريد@: ـ واXضـارع أراد@, ـ ãÏÈاXا صـيغة ب� الفرق وأمّا
أَرْدنا ٕان كيـداً@, به وأراُدوا ُسـوءاً@, بأهِلک @َمنأراَد ـ ã| Fك ـ والوقوع التحقّق ع�

ا@/ Ò{أنأعي فأردُت س&@, Ô¡ا ٕاّ�
:@ ã| Fك ذلک@, ãÏÉتقت موارد ã| وتستعمل ا�ستمرار@, ع� تدّل اXضارع وصيغة
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٢٨٩ رود

/@١٨٥ . ٢ ـ ÒÌ»الُع ِبكُم ُيريُد َو� ÒÌ» اليُ ِبكُم Eُا ُيريُد
/@١٥٢ . ٣ ـ ِخَرة Ðا� ُيريُد َمن وِمنكُم نيا الدُّ ُيريُد َمن ِمنكُم

/@٢٧ .@@٤ ـ يلوا Ò]واِتأنÎ Ú¿ال َيّتبعوَن اّلذيَن وُيريُد َعَليكُم َيتوَب أن Eُا ُيريُد
/@٦٠ . ٤ ـ ُيِضلَُّهم أن يطاُن الشَّ وُيريُد
/@٣١ . ٤٠ ـ للِعباد ÓFُظل ُيريُد Eُا َوما
/@ ٨ . ٦١ ـ Eِا نوَر ِلُيطِفئوا ُيريدوَن

جهة من واXضارع ãÏÈاXا ب� فرق و� إ�رادة@, اسـتمرار ع� الصيغة فتدّل
اXطلق@/ ووقوعه اXراد وفعليّة إ�رادة Iقّق

الَبـيت أهَل جَس الرِّ َعنكُم لُيذِهَب Eا ُيريُد ا Ú̂ ٕا ـ تعا8 قوله الباب هذا ومن
/@٣٣ . ٣٣ ـ ركُم وُيَطهِّ

/@٥٥ . ٩ ـ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ã| ا ßw م Ô Òw لِيَُعذِّ Eا ُيريُد ا Ú̂ ٕا
/@٦ . ٥ ـ َعَليكُم ِنعمتَُه Úr وليُ ركُم ِلُيَطهِّ ُيريُد َولكن

أهل عن جس الرِّ ٕاTاء وهيى اXوضوعات@: wذه اXسـتمّرة ٕارادته تتعلّق أيى
حياtم ã| wا وأ�و�د بأ�موال استمتعوا الّذين الكافرين وتعذيب البيت@وتطه�هم@/
wذه ٕالzم اXتوّجهة بأ�حكام يعملون الّذين اXؤمن� وتطه� النِّعمة وٕا[ام الدنيوّية@/

الدينّية@/ والتكاليف الفرائض

بصـيغة حينئٍذ Ø;فيعـ ووقعت@: Iـّققت قد ٕامّا وجّل عّز ا� ٕارادة أّن فظهـر
وTتاجاً لذلک مقتضياً اXورد كان انقطاع@ٕاذا غ� ومن تتحّقق@با�ستمرار وٕامّا , ãÏÈاXا
بصـيغة فzا Ø;يعـ ã1ّال الكرZة ا��يات ã| Fك اXنظـور@, ليتحقّق ا�سـتمرار هذا ٕا8
تتحـقّق أن �@بّد والتعذيـب@: النعمـة وٕا[ام والتطهـ� جس الرِّ ٕاذهاب فٕاّن اXضارع@,
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رود ٢٩٠

ا¡Çياة@/ طول من ا��نات bيع ã|و مستدZة ا¡ياة مادامت وا�ستدامة بإ�سـتمرار
مستمّرة@/ أيضاً اXستمّرة اXوضوعات wذه اXتعلّقة إ�رادة تكون أن فيلزم

بأصل إ�رادة فٕاّن شديدة@, مؤكّدة ا�ستمرار صورة ã| إ�رادة@ومتعلَّقها وIقّق
فآناً@/ آناً تستمّر Øj قطعيّة نافذة أ�ّول ا��ن ã| تتحقّق اXوضوع

/@ ãÏÈاXا بصيغة التعب� من آ@كد :@Eا ُيريُد ـ تعا8 بقوله فالتعب�

/@٣٧ . ٥٤ ـ م Ô Òy أعيُ َفَطَمْسنا َضيِْفه َعن راَوُدوه َوَلَقد
يقال ا�هة@, هذه وع� ضيفه جهة عن اXطالبة ã| وداَوموا لُوطاً اختاروا أيى
طل}ا ٕاذا نف«Îا ع� ا�اريَة وراَود أ�مر@, ذلک عن حاوله ٕاذا كذا أمر عن ف$ناً رواَد
واستمراره الفعل استدامة ع� تدّل وهيى مفاعلة واXراَودة نف«Îا@/ جهة عن واختارها
نفِسه@, َعن َفتاها تُراوُد العزيِز امرأةُ ـ ã| وهكذا وا�ختيار@/ الّطلب ã| اXداومة أيى
َعـن ã& راَوَدتْ هيىَ قاَل َنفِسـه@, َعن راَوْدتُه أنا َنفِسـه@, َعن بَيxا ã| هَو ã� الَّ وراَوَدتْه

/@ ãÏ»نَف
جهة@/ ع� وا�ختيار اXطالبة أيى

/@٦١ . ١٢ ـ أباه َعنُه اِوُد Ô"َس قالوا
ا�هة@/ هذه عن مطالباً أباه Kتار أيى

/@١٧ . ٨٦ ـ ُرَويداً أْمِهْلهم الكاِفِريَن ِل هِّ Ò Òf
كالغُسل مصدراً@ ود الرَّ من Ëºٕا وهو ØËÉبال ود الرُّ من مصّغر ُرَويداً أّن والظاهر
مـقابل ã| إ�رادة ٕاّن وقـلنا وا�ختيار@, الّطلب من ا¡اصلة ا¡الة وهو الَغسل@/ من

اXؤاخذة@/ قبال ã| إ�مهال من معناه يقرب اXناسبة وwذه وا�;@, إ�@كراه

يناسب اXع) وهذا ّية@, وا¡رِّ ا�ختيار حالة من Uت½Íاً أمِهلْهم اXع)@: فيكون
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٢٩١ روض

اXكيدة@/ Oتارون أيى @ـ@ َكْيداً َيكيدوَن م Ô Øuٕا قوله@: من قبلها ما

َمت�@/ َكْيِديى ٕانَّ م Ô ÒG ãواُْم� تعا8@: قوله ا��ية مفهوم من ويقرب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روض@:

وا��خر اتّساع@, ع� يدّل أحدYا القياس ã| متقاربان أص$ن روض@: ـ مقا
ما@دام كذا افعل وقوGم اّتسع@, اXكان@: اس-اض قوGم فأ�ّول وت«Îيل@/ تلي� ع�
واس-اَض@, الواديى أراَض ويقال الروضة@/ الباب@: ومن متّسعاً@, أيى يضاً@, Ò-النفس@مُس
َروضـة@/ اXنبسط اXستنقع للFء ويقال ا¡وُض@/ أراَض وكذلک اXاء@/ فيه استنقع ٕاذا
ِرياضة@/ أروÎÔÈا الناقَة ُرضُت فقوGم ـ ا��خر أ�صل وأمّا أرواهم@/ ٕاذا أراÎÒÈم وقد

وراَض َمروضٌة@, وهيى رائض@, فالفاعل ا@, Òxَذلّل ِرياضاً@: الدابَّة ُرضُت ـ مصبا
نـزلنا يقال بالزهور@, عجب ÔXا اXوضع ْوضة@: والرَّ َرّيض@/ فهو حلم@, مع) ع� نفسه
Çwا@/ لسكوuا أيى ٕالzا@, السـائلة اXياه �سـ-اضة بذلک يت Ød قيل أريَضًة@, أرضاً
وÇbع وانبسط@/ اتّسع واس-اَض@: اXاء@, فيه استنقع ٕاذا واسـ-اَض الواديى وأراَض

القياس@/ ع� تفتح وهذيل للتخفيف@, الواو بسكون وَرْوضات ِرياض وضة الرَّ

Òالبع� ُرضُت مصدر ْوض@: والرَّ الروضة@/ bع ْوض الرَّ ـ ٣٦٨ . ٢ ـ ا�مهرة
صعبة َريِّض@: وناقة روضة جعله ٕاذا اXكان@: السيل ورّوض وِرياضة@/ َروضاً أروضه

ريَضْت@/ ما أّول

:@ ّ أ�صمعيى وقال ا@/ Òxوذلّل ة Ö� السَّ ا Òxعلّم ٕاذا الدابَّة@: ُرضُت ـ ١٢@.@٥٩ الxذيب
فه ØÍ½فـي لرا@كبه يذّل nو ة Ö� السَّ هر ÒZ nو ياضة الرِّ يقبل n الّذيى واّب@: الدَّ من يِّض الرَّ
وأمـر قوافzا@/ الشعراء n@يقتضب َصعبة كانت @ٕاذا ã|القوا َريِّضة وقصيدة @كيف@يشاء@/
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روض ٢٩٢

تدب�ه@/ كم ÔJ n ٕاذا َريّض

الواو فصارت وِرياض@, َروض وا�مع والُعشـب@, البقل من الروضة ـ صحا
من َرْوضة ا¡وض ã|و ماًء@/ الِقـربة نصف من Lو ْوض@: والرَّ قبلها@/ ما لك«Ìة ياء
وكذلک ارتاضت@, وقد َمروضة وناقة َمروض فهو هَر ÔXا وُرضُت أسفله@/ غطّي ٕاذا ماء@:

للمبالغة@/ شّدد َرّوضته
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

معـتدل برنا¶ Iت منقاداً ء ãÏ¾ جعل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد أ�صل أّن
بقول أو منّظمة@, وأشجار ماء فzا أ�رض ع� يطلق اXع) هذا ومن ناعم@/ منبسط
جـعلت نفس أو منقادة@, سـ�ها ã| معتدلة ناقة أو ناعمة@, منبسـطة وماء ÍÉوُخ

Mسبه@/ مyا كّل ã9ف مرتاضة@@/ مطهرة زا@كية معتدلة

وHّلفه@/ لصعوبته له ولزم الرياضة فيه ثبت ما فهو يِّض@: الرَّ وأمّا

وإ�راضة@: وقبوله@/ أخذه وا�رتياض@: َمروضاً@/ يكون أن طلب وإ�س-اض:
الوقوع جهة فيه ي$حظ وال-ويض@: الفاعل@/ ٕا8 والنسبة الصدور جهة ٕا8 فيه النظر
أرض ع� ويُطلق اXّرة لبـناء مصدر ْوضة والرَّ مصـدر@, ْوض@: والرَّ به@/ اXفعول ٕا8

زاهرة@/ والنبات باXاء متنّعمة منبسطة

/@١٥ . ٣٠ ـ ون Ò� ÔJ َرْوَضة ã| فهم الّصا¡اِت وَعِملوا آَمنوا الَّذين فأّما
/@٢٢ . ٤٢ ـ نّات Òا� َرْوضاِت ã|ات ß¡الّصا وَعِملوا آَمنوا والَّذيَن

وتـنظيمها@, الظواهر تعديل توجب الصا¡ة وأ�عFل القلب ارتياض اZ�ٕان
ا�ستقرار تناسب اXقّدمات وهذه وتربيxا@, الباطن وتأديب النفس tذيب ã| وتؤّثر

فzا@/ النعم بألوان والتنّعم الزاهرة@, الناعمة اXنظّمة اXنبسطة الروضة ã|
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٢٩٣ روع

تـفّرق بـيان مقام ã| اُ�و8 ا��ية فٕاّن وا�Çمع@: باXفرد التعب� اخت$ف وأمّا
فأّمـا قوَن َيَتَفـرَّ يَْوَمئٍذ الّساعُة تَقوُم ويَوَم ـ@ مقامهم واخت$ف واÇXؤمن� الكافرين

ية@/ ا�� َكَفروا@/// الَّذيَن وأّما آمنوا@/// الَّذيَن

َتـَري ـ الثـانية ا��يـة ÇR$ف وهـذا ا�ّنة@, أهل مقامات بيان اXراد وليس
بيان مقام ã| ا Øuفٕا ية@, ا�� آَمنوا@@/@/@/ والَّذيَن م ßw واقٌع َوُهَو َكَسبوا ا Ø ßW Ò�ُمشِفق Ò� ßXالظّا

مقاماtم@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روع@:

يقال ْوع@/ الرَّ ذلک من فزع@/ ُمسَتقّر أو فزع ع� يدّل واحد أصل روع@: ـ مقا
من كأ@نّه هارة@, Òوا� ا�سـم ذو الرجال@: من وأ�روُع أفزعته@/ وُرعُته@: ف$ناً رّوعُت
ء@/ ãÏ¿ال مـن ترتاع ا Øuكأ الفؤاد@, ا¡ديدة إ�بل@: من ْوعاء والرَّ يراه@/ من يروع ذلک
وع@, الرُّ فهو ْوع@: الرَّ مسَتقّر وأمّا أ�روع@/ كالرجل الناَس تروع ã1ّال النساء@: من وهيى

/@ ُروعيى ã| ذلک وقع يقال

ã(وراعـ مـثله :@ ã(ورّوع ,@ ã(أفزع قال@: باب من َروعاً ء ãÏ¿ال ã(راع ـ مصبا
والقلب@/ اòاطر وع@: والرُّ /@ ã(أعجب bاله@:

وارتـعت ã(َيروع أ�مُر هذا ã(راع يقال الفزع@/ ْوع@: الرَّ ـ ١٧٧ . ٣ الxذيب
تقول وك*ة@, bال منه يروعک ء ãÏ¾ كّل وكذلک الليث@: وقال ف-ّوع@/ ورّوعته منه@,
وفـضل وَجـهارة Ë»ج له من الرجـال من وأ�روع رائع@/ وفرس رائع@, فهو ã(راع
ٕاّن :@TصX Ø ã]النّـ حـديث ã|و وَخَلده@/ ذهنه القلب وُروع وع@/ الرَّ Øب� وهو وُسؤدد@/
وأbلوا اَ� فاتّقوا رزقها@, ã|تستو Ø1ح [وَت لَن نفساً ٕاّن ُروعيى ã| نفث القدس روح

الطلب@/ ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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روع ٢٩٤

والتحقيق@:

القلب ã8يسـتو اXطلق اòفيف عب الرُّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
وbال@/ كFل ã| ٕاعجاب أو فزع من كان سواء

واÇòوف الرعب بـ� الفرق سبق وقد الرعـب@, وب� بيÇyا الفرق هو وهذا
والرعب@/ اòوف ماّدة ã| والرهبة والوحشة والفزع

الرعب@/ R$ف الل�@, حرف بوجود تؤيّد الروع ã| واòفّة

من يتحّصل ما ع� ويدّل وح@, والرُّ ْوح كالرَّ وع الرُّ منه Ëº�ٕوا مصدر@, ْوع والرَّ
يطلق اXناسبة وwذه الgال@/ أو الرعب استي$ء من اXتحّصلة ا¡الة وهو ا�ستي$ء

وإ�عجاب@/ الرعب عليه ã8ستوXا القلب ع�

ْف@/// Ò ÒH � قالوا ِخيَفًة م Ôyِم وأوَجَس ///@ ¿Ìيى بالبُ Òoٕابراه ُسُلنا ُر جاَءْت َوَلَقد
/@٧٤ . ١١ ـ ¿Ìيى البُ وجاَءتْه ْوُع الرَّ Òoٕابراه عن ذََهَب ØF َفلَ

مـقامهم عـظمة جهة من الرسل@, مشاهدة من اXتحّصل الرعب استي$ء أيى
ظـهر ا Ø̂ ٕا وع الرَّ وهذا وُسؤَددهم@/ وكGFم bاGم برؤية إ�عجاب ومن ومأموريxّم
قالوا ØXا Øj م}مة@, كانت مأموريxّم فٕاّن الرسل@, مشاهدة أّول ã| ا¡اصل اòوف بعد
بعد Øj مyم@/ الرعب عليه واستو8 اòوف@, زال لوط@: قوم ٕا8 أرسلنا وقد Hف �

أيضاً@/ وع الرَّ عنه وذهب آن«Îم وا¤ادثة@: ا£السة

/@ Ø ã(باط ّ معنويى وتكوين ٕاNاد ع� يدّل ْوع فالرَّ والر´@: ْوح كالرَّ يع والرِّ ْوع والرَّ
ماّدية@/ زيادة ع� يدّل الياء ÏÉقت[ والريع

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٢٩٥ روغ

روغ@:

Ìºعٍة ã| وي«Ìًة Zنًة ذهب وَرَوغاناً قال@, باب من َروغاً الثعلُب راغ ـ مصبا
اً@/ ØÌº ٕاليـه مال كذا@: ٕا8 ف$ن وراغ مال@/ الطريُق@: وراغ منه@/ Ëºٕا واغ والرَّ خديعًة@/
من@: بالسَّ اللقمَة ورّوغُت تريد@/ أيى تريغ وماذا وأردته@/ طلبته ٕاراغة@: الصيَد وأرغت

مثله@/ بالياء@: ورّيغت xÖا@, Òdَد

وغ�ه الثعلُب راغ يقال استقرار@/ وقلّة ميل ع� يدّل واحد أصل روغ@: ـ مقا
اللقمة ورّوغت اُريغه@/ وأنا أمريى عن ãæيدير هو ويقال مائل@/ رائغ@: وطريق يروغ@/
البـاب ومن ٕادارة@/ ْمن السَّ ã| أدارها ذلک فعل ٕاذا وهو ا@, Òx Ö Òdَد ٕاذا َترويغاً@: ُغها اُروِّ

ُيديره@/ أيى خر@, ا�� ُيريغ Fyم واحد كّل ٔ�ّن صاَرعه ٕاذا ف$ناً@: ف$ن راَوغ

َرَوغـاناً@, َيـروُغ الثـعلب راغ ومنه ا�حتيال@, سبيل ع� اXيل وغ@: الرَّ ـ مفر
ف$ن@: ٕا8 ف$ن وراغ ف$ناً ف$ن وراَوغ ُيراوغ@/ كأ@نّه ÓDمستق يكن n ٕاذا رائغ@: وطريق

با�حتيال@/ منه يريده ٔ�مر Lوه مال

ومن الثعلب@/ َرَوغاَن يروغ وهو َرّواغة@, ثعالب وهم َرّواغ@, ثعلب هو ـ أسا
رائغاً اyXج عن زائغاً أراك ã8وما رائغ@, زائغ وطريق ا¡ّق@, عن يروغ ف$ن ـ ا£از

ã| وأرغتک خفية@/ ã| عنه عدوله كان ٕاذا ٕاّ� كذا من راغ يقال و� أ�بلج@/ ا¡ّق عن
Oّليه@/ � وهو اXطلوب منه يستفلت من كطلب شديد طلب وهو أجدك فلم مAلک

ã| [Çّرغ ويـقال Xتمّرغها@/ الدواّب مراغة هذه تقول Fك مصطرعهم@, ِرواغxم وهذه
الط�@/ ã| وترّوغ ال-اب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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روغ ٢٩٦

والتحقيق@:

للوصول به معمول غ� ع�@طريق ا¡ركة هو اXاّدة@: @هذه ã| الواحد أّن@أ�صل
الروغ يكون أن من أعّم اXع) وهذا والوصول@, الطلب ã| ا�حتيال أو اXطلوب@, ٕا8
مـوارد Çbيع ã| أخـذه �زم ا�حـتيال أو ا�ختفاء وقيد ,@ ّ معنويى أو ماّديى أمر ã|

معنويّاً@/ أو ماّدياً استعGFا

/@٢٦ . ٥١ ـ � Òdِبِعجل َفجاَء أهِله ٕا�× اَغ فر ُمنَكرون َقوٌم َسUَم قاَل
وكانت الطعام@, لxيئة مAله من الداخل جهة ٕا8 ٕاع$ن دون من فذهب أيى
يتوّجه لئّ$ معمول, غ� ع�@طريق اXتعارف@أو ã|@معمول@به غ� ع�@Lو ا¡ركة هذه

الطعام@/ tيئة عن وZنعون الواردون هؤ�ء ٕاليه

اَغ فر َتنِطقون@, � َلكُم ما تأ@كلوَن أ� فقال xم ßGٕا�آ اغ فر ُمدِبريَن َعنه َفتََولَّوا
/@٩٣ . ٣٧ ـ باليَمين باً ÖÍÒÈ م Öz َعلَ

شعورهم فقدان يثبت ]ا وخاط}م آxGم Tّل ٕا8 وبا�حتيال Uتفياً سلک أيى
عن فكيف أنف«Îم@, عن ة ØÍÉم دفع أو منفعٍة جلب يستطيعون � م Øu@وأ وٕادرا@كهم@,
شديداً@, ÍÈباً القويّة ا¨) باليد فwÍÉم واòلوة@: الفرصة وطلب ترّصد j غ�هم@,

منك«Ìة@/ وجهها ع� فألقاها

�زم وٕافناءها Gة ا�� Ì»ك أّن ع� الّس$م@: عليه oٕابراه من العمل هذا ويدّل
الرّب مقابل ã| له@, ويُعبَد لديه َضع ÔOو ٕاليه يتوّجه ما كّل وإ�له اُ�و8@, الدرجة ã|
جانب ٕا8 وس�هم الناس wداية مكلّف مقامه يقوم من أو Ø ã]الن فٕاّن القّيوم@, ّ ا¡يى

وإ�خ$ص@/ الصا¬ والعمل ,@oوالتعل وال-بية بالðكية والسعادة@, الgال

هذه مع وهيى والضعف@, وا¤ـدوديّة وا�هل الفقـر مظاهر فهيى Gة@: ا�� وأمّا
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٢٩٧ روم

اXتعال@/ اXريد القادر العزيز ا� ٕا8 والتوجه السلوك عن ساّدة أ�حوال

نفzا فيلزم /@ كّ$ً أو جزءاً ا¡ّق عن ويسّد نفسه ٕا8 يدعو من كّل يشمل وإ�له
ا�@/ ٕاّ� ٕاله � ـ التوحيد كلمة حقيقة وهذا Wكنة@, وسيلة ّ بأيى وك«Ìها وٕافناؤها

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

روم@:

َرومـاً@/ أرومه ء ãÏ¿ال ُرمـت يقال ء@, ãÏ¿ال طلـب ع� يدّل أصل روم@: ـ مقا
الَمطلب@/ والَمرام@:

وقتلوا دمشق فتح راموا سبعة كانوا م Øu@�ٔ الروم يت Ød ا Ø̂ ٕا روم@: معجم@البلدان:

ØFع فأجلوهم العيص بنو جاءت Øj أنطا@كَية@, ٕا8 انxوا Ø1ح يتقّدمون جعلوا Øj أهلها@,
من راموا ]ا الروم فُسّموا فسكنوها القُْسـطَنِْطينيّة ٕا8 انxوا Ø1ح وسكنوه افتتحوا@,
حدود وأمّا /@ نطيى Ôال� له يقال العيص ã(ب من ملک القُْسطَنِطينيّة وب) الكور@, هذه فتح
الشـام وجنوwم الروس@, وهم ّس والرُّ واòزر @ال-ك ـ وشـGFم fشـارقهم الروم@:

ã| تـعّد كـلّها والشـامات الرقّة وكانت وأ�ندلس@/ البحر ومغارwم وإ�سكندرّية@,
ٕا8 اXسـلمون نفاهم أن ٕا8 أنطا@كية Xلک داراً وكانت أ�@كاÌºة@, أيّام الروم حدود

ب$دهم@/ Ï½أق

سـنة أثناء ã| اXلک ã| َبْرويز استقرار وكان ـ ٥٣ ص ١ ج الفداء ãèأ تار±
الروم@, غزا اXلک ã| استقّر وØXا سنة@/ وث$ث� \انياً وملک لٕ$سكندر@, وتسعFئة اثنت�
n ما أ�موال من ملكه مّدة ã| برويز وbع القسطنطينّية@, خيله ووصلت الروم Ì»وك
وخانق�@/ حلوان ب� ق½Íاً Gا وب) اXغنِّية@, ش�ين وتزّوج اXلوك@, من لغ�ه Nتمع
مـلک مـن ٤٢ السـنة ã| ولد TصX ا� رسـول أّن ذلک @وبيـان ـ ٥٤ وص
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روم ٢٩٨

بن هرمز أيّام ã| سنة ١٢ و أنوش�وان@, أيّام ã| سن� سبع له فيكون أنوش�وان@,
و ابنه@, َبرويز استقرار وب� هرمز ٕامساك ب� ã1ّال الف-ة ã| ونصف وسنة أنوش�وان@,
لٕ$سكندر ٩٣٥ سنة وهيى سنة@, ٥٣ ذلک وVموع برويز@, ملک من ونصف سنة ٣٢
ش�ويه@, ملک Øj سنة@/ ٣٨ برويز ملک مّدة وكانت [@TصX ا� رسول هاجر [@وفzا
سن�@, سبع ابَن كان ٕانّه وقيل ش�ويه بن أردش� ملک Øj أ¾Îر@/ ٨ ملكه مّدة وكان

¾Îراً@/ ١٨ ملكه مّدة وكان

ابرويز ك«Ìي Í½ون سنة@, ع¿Ìين موريقس بعده ملک Øj ـ ٢٠٣ . ١ اXروج
موريقس قتل من غضباً [@أيى له غضباً@ ابرويز وبعث غيلًة@, فقُتِل جور@, wـرام ع�
Pيوش @حكومة@قرماس@] ã|@وذلک wرام@جور, ع� ملكه @استقرار ã| برويز Í½ن@ الّذيى

Øj أيضاً@, قتل أن ٕا8 سن� \ان قرماس بعده ملک Øj حروب@/ له وكانت الروم ٕا8
انكشاف بعد وذلک اÇXقّدس@, بيت فعمر ا�زائر@, بعض ã| بطريقاً وكان هرقل ملک
اXدينة@/ ٕا8 مكّة من TصX@ Ø ã]الن هجرة كانت ملكه من سن� ولسبع عن@الشام, الفرس

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وأخري حدودها@, وتعي� الروم Wلكة تعريف جهة من فتارة اXوضوع هذا ã|
وُم@@/ الرُّ ُغِلَبِت ,@ Ðnا ـ ã| Fك وٕايران الروم ب� ا¤اربة جهة من

ابتداء زمان ã| ا Øu@وأ وأ�زمنة@, الدول باخت$ف Hتلف الروم Wلكة حدود ـ ١

ãÏÈأ�را أ@ك* عن عبارة به@: اXربوط التار± جريان من يظهر ما ع� إ�س$م ظهور
أوربا من وأراض Í½وم وأ�ردن الشـامات ãÏÈأرا وأ@ك* الفعليّة بال-كيّة اXتعلِّقة

وأعظمها@/ اFXلک أهّم من وكانت ال¿Ìقّية@/

بن برويز Í½ن الّذيى هو موريق فٕاّن موريقس@, قتل بعد كانت ٕايران غلبة ـ ٢
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٢٩٩ روم

الروم ملک Øj فوقاس جانب من مغتاً� قتل وØXا سلطنته@, بدء ã| أنوش�وان بن هرمز
ٕا8 له ابن فهرب أ�ث�@, �بن الكامل ã| Fك برويز ملک من ١٤ سنة ã| وذلک بعده@,

/@TقرماسX فوقاس أبيه قاتل ع� Í½يستن برويز

وجعل العسا@كر@, معه فأرسل ـ أ�ّول Í½م ط@/ ١٦٨ ص ١ ج الكامل ã| قال

ã| وّجـهه بـوران@, له يـقال فكان ـ أحدهم أمّا قّواده@, من نفر ث$ثة عسا@كره ع�
الصليب خشبة فأخذ اXقدس@, البيت ٕا8 انxي Ø1ح فدخلها الشام@, ٕا8 مyا جيش
ـ ãæالثـا والقائد ك«Ìي@/ ٕا8 فأرسلها علzا@, صلب اXسيح أّن النصاري تزعم ã1ّال
إ�سكندريّة مفاتيح وأرسل فافتتحها Í½م ٕا8 آخر جيش ã| fس�ه شاه�, يقال@له
فقتلهم الروم ٕا8 فسار فرخان@, له يقال أعظم@فكان وهو الثالث القائد وأمّا ٕا8@برويز@/
ع� نزل Ø1ح القسـطنطينيّة ٕا8 ب$دهم ã| وسار أشجارهم وقطع مدائyم وخرب
أطاعه@, و� أحد موريق �بن Oضع فلم وOرب@, ويُغ� يyب مyا القريب خليجها

هرقل@/ علzم وملكوا لفساده@, فوقاس قتلوا الروم أّن غ�

ã| وذلک هرقل@, وملک فوقاس قتل ٕا8 انxي قد والyب القتل هذا أّن فيظهر
اGجرة@/ قبل سنوات Ì¿ع يطابق برويز@, سلطنة من ٢٢ سنة

هـذه تAل Ø1ح سنوات@, ãÏÉ] أن ا¡جاز ã| ا�ريان هذا انتشار ã| و�زم
ِبضِع ã| َسَيْغِلبوَن }م غلَ ِمنَبعد وُهم رِض أ�َ Òæأد ã| وُم الرُّ ُغِلَبِت ,@ Ðnا ـ الكرZة ا��ية
ع� تدّل ا Ø̂ الروم@,وٕا مغلوبيّة زمان ã| سا@كتة ال¿Ìيفة ا��ية أّن مع ـ ٢ . ٣٠ ِسن�ـ

إ�س$م@/ زمان ã| Iقّقها
الّروم@: غلبة وأمّا

والضعف با�Lطاط أخذت قد برويز ملک أواخر من فارس دولة ٕاّن ـ فأّوً�
أردش� ٕا8 ش�ويه من بيد@, يداً السلطنة تداولت Øj وأتباعه@, ش�ويه ابنه قتله Ø1ح
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روم ٣٠٠

له أخـري بـنت ٕا8 Øj بـرويز@, ابـنة بـوران ٕا8 ومـنه ¾ÇÎريراز@, ٕا8 ومـنه ابنه@,
الساسانّية@/ السلسلة آخر وهو يزدجرد@, ٕا8 Øj ارزميدخت@,

برويز فوت من التحّو�ت هذه وكّل اGجرة@, من ٦ سنة ã| برويز موت وكان
سنوات@/ Ì¿ع ع� يزيد � دولxم انقضاء ٕا8

قال انّه ية@] ا�� [@ذيل TصX Ø ã]الن عن البيان Vمع ã| يروي ما اXع) هذا ويؤيّد
القرون@/ ذات والروم أبداً@, بعدها فارس و� نطحتان@, أو نطحة لفارس :@TصX

الثانية السنة ã| TبورانX ملكها وكان ـ ٩٠ ص وإ�¾Ìاف التنبيه ã| ما وهكذا
من بيyم وما ٕايّاها@, الفرس [ليک بلغه ح� TصX ا� رسول قال وفzا اGجرة@, من

امرأة@/ أمَرهم يَُدبِّر قوٌم يُفلح � :@íوالف التخريب

اXعت;ة@, التوار± ã| ما Oالف اGجرة@: من الثانية السنة ã| ـ قوله أّن 9O و�
اGجرة@/ كانت هرقل ملک من سن� ولسبع ـ اXروج من سبق Dف قوله ØDو�@@س

هجرة كانت TهرقلX ملكه من سنة أّول ã|و التنبيه@: من ١٣٤ ص ã| وقال
وفسد كث�ة حروب Gم فكانت الفرس حرب ã| جّد هرقل ملک وXا ا�@/// رسول
فـخرج ابرويز@, ع� ومأ�ه هرقل وأتاه جيشه@, وصاحب برويز ك«Ìي ب� أ�مر
�زقة@, وأبواب طرازنده ٕا8 وسار اòزر Mر ٕا8 اòليج ã| كث�ة مرا@كب ã| هرقل
وأ�رمن وجرزان واR�ٔار وال«Ìير واòزر الّ$ن من أ�عاجم ملوك هناك واستنجد
ا�بل أرض من واXاهات وآذربيجان والبيلقان أران ب$د ٕا8 صار Ø1ح وغ�هم@,

وس[@/ وقتل الغارات فشّن العراق@, بأرض جيوشه واتصلت

سبق Xا ا¢الف هو وهذا هرقل@, ملک من سنة أّول ã| كانت اGجرة بأّن فيقول
Fك برويز ملک من Ì¿ع الرابعة السنة ã| قتل موريقس فٕاّن والكامل@, الفداء ãèأ من
عـ¿Ìة أربع بعد موريق ملكهم خلعوا م Øuفٕا الروم Xوأمّا ج@١ ص@١٦٨ الكامل ã|
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٣٠١ روم

ملک فوقاس ٕاّن Øj Tفوقاس ٕاdه بطريقاً علzم وملكوا وقتلوه برويز ملک من سنة
مطابق ملكه من سنة أّول فيكون هرقل@, بعده ملک Øj أ¾Îر@, وأربعة سنوات ãæا\
اGجرة فٕاّن اGجرة@, قبل العا¾Ìة السنة وهيى برويز@, ملک من والع¿Ìين الثالثة السنة

ملكه@/ من ٣٣ سنة تطابق

قد ا� ٕاّن قال@: TصX ا� رسول وردا Xا ك«Ìي ã8رسو بأّن اXع)@: هذا ويؤيّد
السنة ã| وذلک /@ ٨١ ص ٢ ج الكامل ã| Fك ـ فقتله ش�ويه ابنه ك«Ìي ع� سّلط
٣٨ مـلک برويز فٕان ,@٣٣ السنة ã| اGجرة كون يطابق وهذا اGجرة@, من السادسة

ش�ويه@/ ملک Øj سنة@,

واستنجد كث�ة@, مرا@كب ã| خرج هرقل أّن الكلFت@: هذه من ظهر قد ـ ثانياً
وقتل الغارات فشّن العراق@, بأرض جيوشه اّتصلت Ø1ح سار Øj أ�عاجم@, ملوك من

وس[@/

كـ«Ìي وبـلغ نصيب�@, ٕا8 جيشه ã| هرقل وسار ـ ١٦٩ ص ١ ج الكامل
ألفـاً@, Ì¿ع ã(ٕاث ã| راهزار ٕاdه قّواده من قائداً هرقل ¤اربة فأرسل ,@;òا برويز
فاقتتلوا راهزار فيه الّذيى اXوضع غ� من دجلة وقطع ك«Ìي جنود Lو هرقل وسار
وهو ابرويز ;òا وبلغ الباقون واuزم أصحابه@, من آ�ف وستّة راهزار فقتل قتاً�
هرقل@/// Tاربة عن لعجزه wا وIّصن اXدائن ٕا8 وعاد ذلک فهاله اXلک@, بدسكرة

ب$ده@/ ٕا8 عاد Øj اXدائن قارب Ø1ح هرقل وسار

أو اòامسة السنة وهيى برويز@, ملک أواخر ã| كان ا�ريان هذا أّن والظاهر
من ٩٤٠ . سنة وهيى برويز@, ملک من ٣٨ ـ ٣٧ سنة تطابق اGجرة@, من السادسة

بقليل@/ أقّل أو ,@TعX اXسيح مي$د من ٦٣٧ و اسكندر@, غلبة

تصل أن ٕا8 وضعفهم ملكهم واLطاط فارس ومغلوبيّة الروم غلبة أّن فظهر
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ية@/ ا�� نزول زمان من سنوات@, Ì¿ع من أقّل مّدة ã| هيى ا Ø̂ ٕا الغاية@: ٕا8

كان ا@ ØXو اLطاط@, مع ا�ق-اب هو الدنّو أدæأ�رض@: ã| ـ تعا8 قوله وأمّا
وال-كّية@: والشام Í½م سواحل من Tأ�بيض Xالبحر الروم Mر أطراف ã| فارس غلبة
بالبحر@/ قرwا جهة من وأخفÎÉا العرب@, جزيرة من ãÏÈوأ�را أ�مكنة أقرب فهيى

التـجليل وأظـهر TصX ا� رسـول مكتوبة تقبّل هرقل أّن التار±@: ã| وورد
قاتل هو برويز فٕاّن عجب و� وطردها@, قطّعها فٕانّه برويز R$ف TصX له hوالتكر

اXتعبّدين@/ الرهبان من فكان هرقل وأمّا والفحشاء@, الظلم ã| واXتوّغل أبيه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ريب@:

أبو قال شا@كّاً@/ جعلک ٕاذا ,@ ã(َيريب ء ãÏ¿ال ã(وراب والشّک@, الظّن الريب@: ـ مصبا
nو الظّن به أسأت فٕاذا الريبة@, منه استيقنت ٕاذا َريْباً@: ã(يريب أمر ف$ن من ã(راب زيد@:
مريب فهو ٕارابة@, ف$ن وأراَب ٕارابة@/ فيه هو أمر منه ã(أراب قلت الريبة@: منه تستيقن
شككت@, ٕاذا وارتبت أنا فِربُت ã(َأراب هذيل@: لغة ã|و ته@/ ØYتو أو ء ãÏ¾ عنه بلغک ٕاذا
وسـدر@/ سـدرة مثل ريب وbعها الريبـة@, Ëº�ٕوا منه@/ مرتاب وزيد مرتاب@, فأنا

ا¡اجة@/ والريب@: /@ ã(راب مصدر أ�صل ã| وهو ¼Íوفه@, الدهر@: وريب

ريَب � الشّک@, فالريب@: وخوف@/ شّک أو شّک@, ع� يدّل أَصيْل ريب@: ـ مقا
عليک أدخَل ٕاذا أ�مر@: هذا ã(راب تقول أمر@, من رابَک ما ْيب@: والرَّ شّک@/ � أيى فيه@,
¼Íوفه@, الدهر@: وَرْيب أمُره@/ ã(َراب وقد ريبة@/ ذا صار وأراب@الرجُل@: خوفاً@/ أو شكّاً
شاّك@, ا¡اجة طالب ٔ�ّن ببعيد@, ليس وهذا ا¡اجة@/ الَرْيب ٕاّن ويقال واحد@/ والقياس

الفوت@/ خوف من به ما ع�
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٣٠٣ ريب

Çtمة@, مـع شّک ا�رتـياب أّن وا�رتياب@: الشّک ب� الفـرق ـ ٨٠ الفروق
ٕاذا بف$ن@: مرتاب ã Øæٕا تقول أن Nوز و� اXطر@, ã| اليوم شاّك ã Øæٕا تقول أ@نّک والشاهد

مته@/ Øtوا أمره ã| شككت

فـيه@, َرْيَب � ـ وعّز جّل قوله من الشّک والريـب@: ـ ٢٨٠ . ١ ـ ا�Çمهرة
هـات� بـ� قـوم فّصل وقد ,@ ã(ُيريب ã(َوأراب َريباً@, ã(يريبـ ã(راب مـة@, Øxال يب@: والرَّ
الدهر@: وَرْيُب به@/ ذلک ظننت ٕاذ :@ ã(وأراب الريبة@, منه علمت ٕاذا ã(راب فقالوا اللغت�@,

¼Íفه@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

التـخيّل هو والتوّهم الشّک@, مع التوّهم هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
أو الشّک ي$زم وهو معقولة@, أو Tسوسة مشاهدة أمور من مأخوذاً وا¦ثّل والتصّور
عند يذّم عليه@, Øيطم� ومن ٕاليه@/ وا�ـستناد ا�عBد يقبل � فهو هذا وع� الظّن@,

العق$ء@/

وبناًء شيئاً@/ ا¡ّق من ينتج و� والتحقيق@, والتصديق اليق� مقابل ã| والتوّهم
مراتب ã| و� وأفعاله@, وصفاته أÊºئه ã|و وجّل عّز ا� ã| الريبة توجد ف$ هذا@, ع�
اG�ٕيّة وأ�حكام @واG�ٕام@والرسالة كالوحيى جانبه من ما@يظهر ã|@و� وخلقه@, تكوينه

اAXلة@/ والكتب

حّق@/ منه ويظهر Øيتج� وما ا¡ّق هو تعا8 ا� فٕاّن

TصX Ø ã]النـ ٕا8 اوحيى قد تعا8 ا� ك$م وهو القرآن@, عنه@: الريب ã9ينت ØFf
/@٢ . ٢ ـ للمتّق� ُهدًي فيه َريَب � الِكتاُب ذىلَِک حّقه@: ã| فيقول

/@٢ . ٣٢ ـ � ÒXالعا َربِّ من فيه ريَب الكتاب� تFيُل
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ريب ٣٠٤

و� ا¡قائق Jويى وهو ,@hالكر القرآن مطاويى ã| يوجد مشكوكاً توّهم ف$
الباطل@/ يأتيه

/@�Xالعا رّب من تAيل وأ@نّه ا¡ّق@, ٕا8 ديى Òv أ@نّه حقّاً@: كونه ع� ويدّل

وغ�ها@, والساعة@, ا�مع@, ويوم البعث@, بيوم عنه Ø;يع وقد القيامة@: يوم ومنه
فيه@: تعا8 فيقول جهة@/ ومن باعتبار مyا وكّل

/@٩ . ٣ ـ فيه َرْيَب � ليَْوم النّاِس جامُع ٕانََّک

/@٧ . ٤٢ ـ فيه ريَب ا�مع� يَْوم وُتنِذَر
/@ ٨٧ . ٤ ـ فيه َريَب � الِقيامة ٕا�يَوم لَيجمعنَّكُم

/@٢٦ . ٤٥ ـ َريبفيه � القيامة ٕا�يَوم مُعكُم ÒN Øj
/@٣٢ . ٤٥ ـ فzا َريَب � والّساعُة َحّق Eا َوعَد ٕانَّ قيَل وٕاذا

/@٧ . ٢٢ ـ فzا َريَب � آتيٌة الّساعَة وٕانَّ
واòلق@, التكوين مراحل من فٕانّه وTموً�@, موضوعاً اليوم ذلک ã| ريب ف$
يوم وهو حّق@, ووعده ا� وعد ا ØW وهو ا¡ّق@, ٕا8 إ�نسان س� منازل من ومAل
� حـّق تـعا8 ا� جانب من فيه ورد ما فكّل وا�زاء@, للحساب فيه الناس Nمع

صفحاته@/ ã| شک و� توّهم

أ�نبياء ع� والوحيى اG�ٕام ومنه تعا8 ا� من ل ØAي ما عنه الريب ã9ينت ا ØWو
ف$ أيى ,@٢٣ . ٢ ـ بُسورة فأتوا َع�َعْبدنا نَّزلنا ا Ø ßWَرْيب ã| Ôrُكن وٕان تعا8@: قال Fك@
وكذلک بسورة@, فأتوا حقّاً كونه ã| ريب لكم حدث وٕان عبدنا@, ع� نّزلنا Dف ريب

ã| للناس أ�جل وتقدير ا¡ّد جعل ومyا وتقديره@, وفعله َجْعله ِمن كّل ã| �@@ريب
.@١٧ ـ الظّاXوَن Òèفأ فيه َرْيَب � Uًأَج م Ô ÒG َوَجَعَل تـعا8@: قال Fك الدنيوّية@, حياtم
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٣٠٥ ريب

ا� تقدير من ا¡ياة مراحل وسائر Ì¿¡وا Ì¿والن واXوت البعث ٕاّن قلنا Fوك ,@٩٩
َخَلقنا@كُم الَبْعثفٕانّا َرْيبِمَن ã| Ôrُكن ٕان النّاُس ا Ûv@َأ يا ـ ونظمها ا¡ياة طول ã| اXتعال

/@٥ . ٢٢ ـ

� فقط@, وأفكارهم أعGFم جريان ã|و العباد أفعال ã| هو ا Ø̂ ٕا الريب أّن فيظهر
تعا8@: قوله ã| Fك وأفعاله@, وأÊºئه تعا8 ا� بصفات يتعلّق Dف

/@٤٥ . ٩ ـ دوَن دَّ Ò Ò#َي }م َريْ ã| فُهم م Ôwقلو وارتاَبْت
/@١١٠ . ٩ ـ قلوwم ã| َرْيبة َبَنوا الَّذيى ُبنياuم يزال �

وهيى أعGFم ã| الثانية ã|و أفكارهـم@, ã| أ�و8 ã| الشـک@, مع التوّهم فٕاّن
اXسـجد@: ذلک بـناء ã| وأفكـارهم ومـقصدهم نـيxّم فٕاّن الÍÉار@, مسجد بنياuم
البنيان ذلک مادام وتستمّر hتستد النيّة وهذه النفس@, ٕا8 والدعوة وإ�ض$ل إ�فساد

باقياً@/

والس� إ�نسان ب� حاجب وأشّد مانع أ@ك; وا�رتياب@: ْيب الرَّ أّن 9O و�
التوّهم ورفع واليق�@, العلم Iصيل ã| وا�جxاد ا�ّد له فيلزم وسعادته@, كFله ٕا8
ا��خرة@, nوعا الروحانيّة أموره مستقبل ã|و حياته@, برنا¶ وجريان مس�ه ã| والشّک

ومنxاه@/ مبدئه ã| ونور بص�ة ع� يكون وأن

/@٤٥ .@@٩ ـ وارتاَبتقلوwم ا�Ðخر واليَْوم Eِبا ُيؤِمنوَن � الَّذيَن َيستَأذنَُک ا Ú̂ ٕا
/@٥٠ . ٢٤ ـ ارتابوا َمَرضأِم قلوwم ã|أ

/@١٤ . ٥٧ ـ Ø ãæأ�ما وارَتبrوغّرتكم rوترّبص أنُفَسكُم Ôrفَتن ولكّنكُم
/@٣٤ . ٤٠ ـ ُمرتاب ٌف ßÌ»ُم ُهَو َمن Eا ُيِضلُّ @َكذلک

اختيار أيى طوعاً@ورغبة@, الفعل@وأخذه اختيار ع� يدّل افتعال@وهو فا�رتياب
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ريب ٣٠٦

أفراد ٕا8 انتسب ٕاذا ٕاّ� يصدق � اXع) وهذا وا¡ّق@, واليق� العلم ع� الريب@بالطَّوع
ٕاثباتاً@/ أو نفياً إ�نسان

/@١١٠ . ١١ ـ ُمريب ِمنُه َشّکٍ ãa لَ م Ô Úuوٕا
/@٦٢ . ١١ ـ ُمريب ٕاليه َتْدعونا ا ØW َشّک ãa لَ نَّنا وٕا

الفاعل من الفعل صدور أيى وٕاNاده@, الفعل ٕاظهار ع� يدّل وهو ٕافعال إ�رابة
مشكوكاً@/ اً ØYتو ويظهر يوجد شّک يراد ا�هة@, هذه وم$حظة

والريبة@/ الشّک مع) اخت$ف ع� يدّل باXريب@: مقارناً الشّک وذ@كر

من الفعل صدور جهة فzا ي$حظ إ�رابة أّن وا�رتياب@: إ�رابة ب� والفرق
,@٢٥ . ٥٠@ @ـ ُمريب للَخ2ُمعتٍد@ َمنّاع ـ للريب واXوجد اXظهر هو فاXريب الفاعل@,
واXعرفة العلم Iصيل ã| xNد أن دون من والتخيّل التوّهم نفسه من يُظهر مَن وهو

واليق�@/

انتخابـه أيى التخيّل مرتبة ابتداء وهذا لنفسـه@, التوّهم اختيار هو وا�رتياب
:@ ã| Fك اXقام هذا ã| استعFله تري ولذا واختياره@,

/@١٥ . ٤٩ ـ َيرتابوا Òn Ú Ôj وَرسولِِه Eِبا آَمنوا الَّذيَن اXؤمنوَن ا Ú̂ ٕا
/@٣١ . ٧٤ ـ واXؤمنون الِكتاَب اُوتوا الَّذيَن يرتاُب َو�

/@٤ . ٦٥ ـ ر ÔÎ¾ثةأUَث ن Ôt ارتبrفعدَّ ٕاِن
وا�عتقاد@/ اZ�ٕان مقابل ã| اXشكوك التوّهم اختيار يراد

/@٣٠ . ٥٢ ـ الَمُنون َريَب ِبِه بَُّص Ò Ò#َن شاِعر َيقولوَن أم
دثه ÔJ ما أيى وريبه وأمثاله@/ اXوت ويراد القطع@, ]ع) اXّن من فَعول الَمنون

والنوازل@/ الب$يا من متشّتتة@, وأمثال وأنواع Uتلفة بصور ثّله ÔZو ويُصّوره
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٣٠٧ ريش

اليق�@/ العلم@, الوهم@, الشّک@, ـ مواّد ã| البيان ã| ولAيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ريش@:

سّت جـناحه ã| ويقال ريشـة الواحدة معروف@, الطائر من الريش@: ـ مصبا
ريشاً وِرشته ا�ميلة@/ وا¡الة اXال ã| يقال ياش والرِّ /@�òا والريش@: ريشة@/ ع¿Ìة
أصلحت ريشاً@: ال«Îم ورشت فارتاش@/ خ�اً@, أنلته أو ]صلحته eت باع@: باب من

َمريش@/ فهو ريشه@,

خ�@/ من إ�نسان يكتسب ا¡ال@وما حسن ع� يدّل أصل@واحد ريش@: ـ مقا
حاله@/ ]صلحة eت ٕاذا َريشاً أريشه ف$ناً وِرشُت اXال@/ ياش@: والرِّ /@�òا فالريش@:
ـ والرائش ãÏ¿رتXوا ãÏ¾الرا ـ ا¡ديث ã| الّذيى الرائش أّن ٕا8 يذهب بعÎÉم وكان
ِرشت يـقال ذ@كرناه@, للّذيى رائشاً Çيى Ùd ا Ø̂ وٕا ,@ ãÏ¿رتXوا ãÏ¾الرا ب� يسعي الّذيى ٕانّه
َريشـاً@/ أريشه ال«Îم ِرشت منه@: ويقال الطائر ريش الباب ومن خ�اً@/ أنلته ف$ناً@:
أصل فهذا اُ�ذن�@/ شعر Ôكث� أ�ريَش أّن وذ@كروا حاله حسنت ٕاذا ف$ن@: وارتاَش
ضـعفه ã| شبّه ٔ�@نّه بذلک يى Ød ا Ø̂ وٕا راٌش@, اòّوار@: � للرُّ فقيل منه اشتّق Øj الباب@,

ضعيفة@/ أيى الَظهر@, راشة ناقة ومنه بالريش@,

يش والرِّ َريشاً@/ َيريُشه ال«Îَم راَش قوGم من فاعل الرائش@: ـ ٣٦٣ ا�شتقاق
,@ ØÍÉوي ينفع أيى ,@ ويَ;يى َيريُش ف$ن ويقال ولباسه@/ ته ِبزَّ إ�نسان@, وِريش معروف@/

ة@/ Ø ßوال� الثياب إ�نسان@: وِرياش

ث$َث ال«Îَم وريَّشت َيريشه@, راشه وقد وُمريَّش@, َمريش Îºم ريش@: ـ أسا
وترّيش@/ فارتاَش ٕاليه@, بإ�حسان جناحه قّويت ف$ناً@: ِرشت ـ ا£از ومن ِريشات@/
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ريش ٣٠٨

َسـوآِتكم ُيـواريى ِلـباساً عليكُم أنزلنا قد ـ وbاً� زينة ريشاً@: اللباس ا� وجعل
للطائر@/ وزينة كسوة هو الّذيى الريش من @مستعار ـ وِريشاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أو ماّدياً أمراً كان سواء به@, ويُستع� Ø}-ُي ما اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
ال«Îم@, ã| والريش الطائر ã| الريش أ�صل@: هذا مصـاديق ومن روحانيّاً@/ معنويّاً
يكتسب وما باXصلحة والقيام ا¡ال وحسن كاXال إ�نسان ã| به ã Ù}-ال يتحّصل وما
اXوارد@/ هذه من كّل ã| Ø ãæالروحا أو يى اXادِّ ã8والتعا ã Ø}-ال لوحظ ٕاذا ة@, Øوال� إ�نسان

متناسبة@/ Vازيّة ãæعاf :@�òوا والنفع والكسوة وا�Fل ينة الزِّ وأمّا

روحه لطافة فهو ٕانسانّيته@: حيث من إ�نسان ã Ø}تر حقيقة مقام ã| الريش وأمّا
وÇwذه فـيه@/ ãæالروحـا وا�رتباط وا¤ـبّة ا� نور نفخ من روحه وكون واSذابـه
للس�@ٕا8@ا�@تعا8@والسلوك@ٕا8@الدرجات ا�متيازات@واòصوصيّات@الروحانّية@يستعّد

العالية@/ اXعارج ٕا8 ã Ø}-وال الرفيعة

ةَ َجَر الشَّ ذاقا ØF َفلَ ///@F ßtَسْوآ Fمن Ôyَع َ ما@ُووِريى َ ِلُيبديى يطاُن الشَّ FÔ ÒG@َفَوْسَوَس
لباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد ة@@/@/@/ ا�نَّ َورق ِمن Fz َعلَ ِصفاِن Ö ÒO وَطِفقا Ftَسـوآ FÔ ÒG َبَدْت
رون@, @كَّ يذَّ لعلَُّهم Eا ِمنآياِت ذلَک Õ2التَّقويذلکخ ولباُس وِريشاً َسْوآتكُم Fvُيواريى ß Ô2ل F ÔÎ Òºلبا F Ôyَع Fُع يَ ا�نَِّة ِمَن َأبََويكُم Fأخَرَج كَ يطان الشَّ يفتننَّكُم � آَدم ã&ب يا

/@٢٧ . ٧ ـ Ftَسْوآ
ٕاليَک أنزلنا َوَلَقد تعا8@: قوله ã| Fك رفيع عاٍل مقام من إ�عطاء هو فإ�نزال
َعَليكُم أنَزَل Ú Ôj اXؤمن�@, قلوِب ã| كينة السَّ أنَزَل كتاباً@, ٕاليک أنزلنا ٕانّا بيِّناٍت@, آياٍت
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٣٠٩ ريع

ُسلطان@/ من اwEا أنَزَل ما أَمَنة@, الَغمِّ َبعد ِمن
تعا8@: قوله ã| Fك ماّدياً أو روحانيّاً يكون أن من أعّم أيضاً واللباس

لباَس Eُا فأذاقها ّن@, ÒG لباٌس Ôrوأن َلكُم لباٌس ُهنَّ بالباطل@, ّق Ò¡ا تلِبسوا َو�
بظلم@/ م Ô ÒuاZٕا َيلِبسوا Ònَو آَمنوا الَّذين واòوف@, وع Ôا�

Ø ã(الباط والريش ãæالروحا اللباس ية@الكرZة@: @ا�� ã|@اللباس@والريش من واXراد
ã| اللباس ونزع التقوي@, ولباس والشيطان@, الوسوسة@, عنوان عليه ويدّل ,@ ّ اXعنويى

والريش اللـباس ٕانـزال وكـذا السـوأة@, ٕابداء وكذا ووسوسـته@, الشيطان تفت� اثر
اXواّد@/ راجع ـ تعا8 ا� آيات من وكوuا لٕ$نسان@,

أمرين: نتيجة ã| يتحّصل ا Ø̂ ٕا وكFله إ�نسان سعادة أّن ٕا8 تش� الكرZة فا��ية
وهذا أخ$قه@, وسوء فكره واLراف قلبه وفساد وضعفه سوأته يُواريى Ø ãæلباس@روحا

والÍÉر@/ النقص ودفع والص$ح �òا وطلب وا¡ياء والتدب� العقل هو اللباس@,

عن عبارة ٕانّه وقلنا النور@, nوعا اXلكوت ٕا8 ويس� به Ø}-ي Ø ãæروحا وريش
التجّرد@/ nعا ٕا8 Ø ãçذا وشوق ّ معنويى وارتباط روحانيّة جذبة

أيى ـ Õ2َخ ذىلَِک الّتقوي ولباُس ـ تعا8 بقوله ا��ية ã| بعد اللباس Ì Ø»ف وقد
ذ@كر الّذيى وأ�عFل@, وأ�خ$ق أ�فكار سوء من ويقيه إ�نسان Jفظ الّذيى واللباس
مبتدأ � اللباس@, من بدل ذلک فكلمة له@/ خ� لباساً َعَليكُم أنَزلنا َقد ـ ا��ية أّول ã|

هذا@/ ـ � ذلک@, ـ بقوله التعب� عليه ويدّل ثان@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

ريع@:

يع الرِّ ـ فأ�ّول الرجوع@/ وا��خر والعلّو@, ا�رتفاع أحدYا أص$ن@: ريع@: ـ مقا
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ريع ٣١٠

ومن ِرياع@/ وا�مع ِريعة@, والواحدة bع@, يع الرِّ بل ويقال أ�رض@, من ا�رتفاع وهو
وقالوا@: الطريق@/ أراد فقالوا@: ـ َتعبثون آيًة ِريع بكلِّ أتبُنون ـ@ الطريق يع@: الرِّ الباب
الدروع ريـع ٕاّن ويـقال والزيادة@/ ا§اء وهو يْع الرِّ الباب ومن أ�رض@/ من اXرتفع
ويقولون زكت@/ ا¡نطة@: وراعت أو�دها@/ وك* ت Ò̂ إ�بُل@: وأراَعت أ@كFمه@/ فضول
أ�صـل وأمّا وأّوله@/ أفضله ء@: ãÏ¾ كّل وَريعان حوالzا@/ من ارتفع ما uالبـ ريع ٕاّن

الب½Íيى ا¡سن سأل رجً$ ٕاّن ـ ا¡ديث ã|و ء@/ ãÏ¿ال ٕا8 الرجوع يع@: فالرَّ ـ ا��خر
رجع@/ ـ ء ãÏ¾ منه راع هل فقال للصاm@؟ ء ãOال عن

زكت ٕاذا بـاع@: باب من َريْعاً ا¡نطة وراعت وا§ـاء@, الزيادة الريع@: ـ مصبا
ريع ع�@أصله@,@Lو ء ãÏ¾ كّل فضل الريع : ّ أ�زهريى قال خصبة/ وأرض@َمريعة: و^ت/
اXرتفع@/ اXكان وقيل ا�بل@, وقيل الطريق@, يع والرِّ /@ Ø;ال كيل ع� فضله وهو الدقيق

Tعناها[ ãèُتر Xوأرَبْت زكت ٕاذا ا¡نطة@: أراعت عبيد@: أبو ـ ١٧٩ . ٣ الxذيب
أو�دهـا@/ ك* ٕاذا إ�بل@: أراعت :@ أ�مويى وقال قليل@/ وهو راَعْت@, يقول@: وبعÎÉم
يـقال الزيادة@, يع@: الرَّ السّكيت@: ابن وعن السفر@/ علzا يعاد ã1ّال وهيى ِمرياع وناقة
ع� ء ãÏ¾ كّل فضل ْيع@: الرَّ الليـث@: وقال اXرتفع@/ اXكان يع@: والرِّ يع@/ الرَّ كث� طعام
ل ÛAال من Oرج ما فضل البذر وريع ,@ Ø Ô;ال كيل ع� فضله وهو الدقيق َريع Lو أصله@,
ء ãÏ¾ كّل وَريعان أ�نامل@, أطراف ع� كَُمxا فضول الدرع@: وَريع الَبذر@, أصل ع�
وابن أ�صمعيى يُسلَک@/ n أو ُسلِک السبيل يع@: والرِّ أّوله@, اXطر وَريْعان وأّوله@/ أفضله
وَتريّع رجع@/ أيى عليه وراه عليه ء ãOال وراع رجع@, أيى َيريه وراَه يريع راع :@ ãèأ�عرا

وجاء@/ ذهب ٕاذا وتريَّه ال«Ìاب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣١١ ريع

والتحقيق@:

الزيادة من يتحّصل ما أيى اXاّديّة الزيادة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن
يع والرِّ وع الرُّ ب� الفرق الروع ã| سبق وقد عمل@, أو موضوع ع� استي$ء نتيجة ã|

/@´ والرِّ وح @كالرُّ

سـطح ع� زائد ٕانّه حيث من أ�رض من ارتفع ما أ�صل@: مصـاديق ومن
طعام ã| ا¡اصلة والزيادة وا§اء فيه@/ ويستعمل يستفاد ØFع زائد أو اXستوية أ�رض
ٕا8 ويـعود اÇòارج ء ãOال من ويزيد Oيب وما ِدرع@/ أو متوالد حيـوان أو تراب أو
فتحّصل ا¡ياة@/ طول ã| ا�«Êنيّة والقّوة القدرة أيّام من ويتظاهر Øيتج� وما مبدئه@/

اXاّدة@/ استعFل موارد [ام ã| مأخوذ العمل@: [اميّة أو ا�ستي$ء بعد الزيادة

الطريق@, العلّو@, الفضل@, الرجوع@, ا�رتفاع@, ا§اء@, الزيادة@, مطلق oمفاه وأمّا
أ�صل@/ من فليست وغ�ها@: الك*ة@,

/٢٦.@١٢٨ ـ ُلدوَن ÒH @َمصانع@َلَعلَُّكم@ وتتَّخذوَن يع@آَية@َتْعَبثوَن/ @َر أَتْبنوَن@بُكلِّ
نـوح بعد البائدة العرب من وهم عاد@, قومه ٕا8 TعX Ø ã]الن هود خطاب هذا

\د@/ ـ@ راجع ـ@ \ود@ وقبل

ã| والقصد للتوّجه مورداً يكون ما كلِّ عن عبارة @أوي@: ـ ã| سـبق Fك وا��ية
مكان كّل ã| جالباً رفيعاً بناًء دثون ÔJ كانوا م Øu@أ ـ فاXع) ٕاليه@/ والس� اXقصود ٕاراءة
اÇXتمّول� بـناء من هذا زماننا ã| به اXعمول هو Fك ومزارعهم@, مسا@كyم ع� زائد
أ�وديـة وشواطٔي البحار وسواحل ا�بال رؤوس ع� ÓFمعظ بناًء اX-ف� اXرفّه�
ٕا8 نـظرهم فـٕاّن آية@: وكونه ,@@[@Willa [@وي$ الصيف ã| التعيّش بعنوان واu�ٔار@,
وتـرفّههم و[كyّم مقامهم ع� ليدّل به@, واXبـاهاة والك;ياء والتبخ- الفخر ٕاظهار
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رين ٣١٢

والغفلة ا¡ياة ã| والعبـث واGزل التعيّش ٕاّ� نظـرهم وليس أقراuـم@/ ع� وتفّوقهم
واXقصود@/ ا¡قيقة عن

واXسكن@/ والدار والبيت البنيان دون با��ية التعب� لطف فظهر

وقـع قد فٕانّه أصله@, من زائد البناء هذا أّن ٕا8 ٕاشارة بالريع@: التعب� وكذلک
وٕاÌºافاً@/ ٕاترافاً ٕاّ� وليس معيشxم@, Tّل عن خارجاً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

رين@:

ع� اXصدر أطلق Øj غلبه@, باع@: باب من َريناً ف$ن ع� ء ãÏ¿ال ران ـ مصبا
خامرها@/ ٕاذا الع�@: ã| النعاس ران ويقال الغطاء@,

ريَن وقد ء ãÏ¿ال ع� الغطاء يْن@: فالرَّ وس-@, غطاء ع� يدّل أصل رين@: ـ مقا
ومن غلبت@/ قلبه@: ع� اòمر ورانت َيريـن@, النُّعاس وران عليه@/ ãÏ¿ُغ كأ@نّه عليه@,
هـلكت ٕاذا ُمـرينون@, فهم القوُم@, أران ومنـه غشت@/ أيى ترين@: ãÏ»نف رانت الباب

wا@/ رين فقد هلكت ٕاذا مَواشzم ٔ�ّن القياس@, من وهو مَواشzم@/

صار أيى ـ َع�ُقلوwم راَن َبل قال@: ا�ليل@, َء ãÏ¿ال يَعلو َصَدأ الَرين@: ـ مفر
/@ ØÌ¿ال من �òا معرفة علzم فعميى قلوwم ع� كَصَدأ ذلک

من وركبـه القلـب ع� َغطّي ما وهو والران@, ين الرَّ من با� أعوذ رين@: ـ أسا
عقله@/ ع� غلب ٕاذا به وراَن والنعاس ال¿Ìاب عليه ران الذنب@/ بعد للذنب القسوة

/@ Ô Öالَغ� ونظ�ه بف$ن@, وِريَن

ا� Xأيى يـقول الفّراء@: قال ـ َع�قلوwم راَن َبل Uَّك ـ ٢٢٤ . ١٥ الxذيب
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٣١٣ رين

وقال علzا@/ الرين فذلک بقلوwم@, فأحاطت والذنوب مyم ãÏ¼عاXا ك*ت T8تعا
Ï¿يَغ َدأ كالصَّ ين والرَّ قلبه@, ع� ãÏ¿ُغ ٕاذا َريناً@, يَرين الذنب قلبه ع� راَن الزّجاج@:

عليک@/ وران بک ران فقد وع$ك غلبک ما كّل أبو@عبيد@: قال القلب@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أّن مر@: Òòا ã| مّر وقد الغلبة@/ مع غشاء هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أ�صل أّن

ãÏ¿والغ إ�خفاء@/ Jصل أن ٕا8 س- واXواراة وا�ّتصال@/ ا¢الطة بطريق س- اòمر
الس- ã| الغالب أّن Fك الباطن@/ جهة من س- والتغطية به@/ وJّل ã8يستو أن ٕا8 س-

الظاهر@/ جهة من

الغشاء@: من أشّد وهو وا¡ا@كمّية@, الغلبة مع الغشاء مفهوم فيه ي$حظ ين فالرَّ
ماّدياً يكون وقد واXعصـية@, الذنب غلبة ã| Fك اXعـنويّات@, من كان ما فيه وأ�غلب

اòمر@/ غلبة ã| Fك@

َيكِسُبوَن@, كانوا ما قلوwم َع�× راَن َبل Uَّك ///@oأث َمعَتٍد ُكلُّ ٕاّ� به ُب ُيكَذِّ َوما
/@١٤ . ٨٣ ـ ُجوبون Ö Ò¤ َيوَمئٍذ م Øwَر َعن م Ô Úuٕا Uّك@

الصـفات mوذما أ�خ$ق ورذائل أ�عFل سـيِّئات من يكِسـبونه ما ٕاّن أيى
وٕادراك ا¡ّق رؤية عن Tجوب� صاروا Mيث وغشzا قلوwم ع� غلب قد والنيّات

والنفسانّية@/ العمليّة والرذائل السيّئات هذه قبال ã| وTكوم� ا¡قيقة

ا� جـانب من ÓOومُل وقداسة ونور صفاء له طاهر إ�نسان ã| النفس ٕاّن Øj
واÇXاّدة@, الطبيَعة Tيط ã| معيشته أمور وجريان حياته وقعت وٕاذا العزيز@, القّدوس
أ�@كل من ا�«Êنيّة حياته ٕادامة ã| ٕاليه Jتاج ]ا Tدودة وال¿Îوة@, الغضب @Vاريى ã|و
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رين ٣١٤

ا�حتياجات@, هذه تأم� ع� فيعِزم والزواج@: وا�نس واXسكن واللّباس وال¿Ìب
وOـتار ,@oسـتقXا والرأيى الصحيح العقل طريق وعن ا�عتدال ¼Íاط عن Oرج Øj
وÇwاء روحه وصفاء قلبه نور يُزيل ما ويقصد يُضـلّه ما وينويى ,@m$م غ� ما@هو

باطنه@/
يناس}ا@/ آخر موضوع ã| ا¡الة هذه حقيقة عن ونبحث

رaتک@/ من علينا Ì¿و�ن فضلک من علينا وأِفْض عندك من �هدنا اللّىهّم

Xالتحقيق كتاب من الّراء@, حرف من الباب هذا بٕا[ام علينا مَّن الّذيى � ا¡مد
= ه ١٣٩٩ سـنة من صفر ¾Îر من الع¿Ìين ã| وذلک ,@Thالكر القرآن كلFت ã|

الّزاء@/ حرف يتلوه اXتعال ا� وبتوفيق َفة@, ØÌ¿Xا قم بلدة ã| ٢٩.@١٠.@١٣٥٧
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oالّرح الّرa×ن ب«Ëا�
بابحرفالّزاء

زبد@:

وغـ�ه@/ اXاء َزبَد ذلک من ء@, ãÏ¾ عن ãÏ¾ تولّد ع� يدّل واحد أصل ـ مقا
بد@/ الزُّ أطعمتَه ٕاذا أزُبده@, Ú ãالص� َزبدت يقال أيضاً@/ ذلک من بد والزُّ ٕازباداً@/ أزبَد يقال
نـّور@/ ٕاذا السدُر@, أزبَد العرب@: عن الفّراء فحكي منه واشتقّوا هذا ع� aلوا ا Ø[ور
العطّية@, وهو بد الزَّ ومن@الباب ُزبَده@/ رج ÔO@ Øح� َضتْه Ò ÒU ٕاذا ِسقاَءها@: ويقال@زبَدْت@فFنُة
ـ الُمشركين َزبْد نقبل I ٕانّا :@JصL Mا رسول وقال أعطيته@/ َزبْداً@: الرجَل زبدُت يقال

عطاياهم@/

بـد@: والزُّ بَزَبـده@/ قذف ٕازباداً@: وأزبد كالرغـوة@/ وغ�ه البحـر من بَد الزَّ ـ مصبا
منه يستخرج ما يسّمي Fف اIٕبل@: éل وأمّا /@sوالغ البقر éل با¢ضمن ما@يستخرج
قتل@: باب من َزبْداً الّرجل وَزبدت بد@/ الزُّ من أخّص بدة والزُّ حباب@, له يقال بل ُزبداً@,
قبول أيى اÌ¿Xك� َزبْد عن وuي ومنحتـه@, أعطيته ÍÈب باب ومن الّزبد@, أطعمته

ما@يعطون@/
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زبد ٣١٦

تـقول منه@, أخّص بَدة والزَّ وغ�ها@, والفّضة والبع� اXاء زبَد َبد@: الزَّ ـ صحا
ُزبد بد@: والزُّ نّور@/ أيى السدُر وأزبََد َبد@/ بالزَّ يَقذف مائج أيى ُمزِبد وMر ال¿Ìاُب@, أزبَد
وَتزبيد مال@/ من له رضخت َزبْداً@: أزِبُده الرجَل وَزبَدُت منه@/ أخّص بدة والزُّ ,@éّالل

]ع�@/ وَتَزبَّد@: فFن ِشدُق وزبَّد تنفيشه@/ القُطن

اXوج@]@/ من واXائج@: قليل@/ ء ãÏ¾ إعطاء ضخ@: والرَّ الفم@/ زاوية دق@: [@الشِّ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
جريان@, من ويتظاهر ويتحّصل Oرج ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
ٕاذا در السِّ ومن Mرارة@, يتكلّم ٕاذا الفم ِشدق ومن واXتحّرك@, اXّواج اXاء من بَد @كالزَّ

بد@/ الزُّ يتحّصل Øح� السقاء Uض ومن ببعض@, بعضه ÍÈب
وÇtّدد@, وتوّعد غضبه فار ٕاذا أزبََد ã| Fك اXعنويّات@: ã| اXاّدة تستعمل وقد
من يتظاهر ا Ø̂ ٕا هذا اXال فكأّن نفسه@, ع� والتضييق بالضغط Iًما أعطاه ٕاذا وَزبََده
ما ع� بدة الزُّ ٕاطFق الباب هذا ومن الباطن@, ã| ا¡اصل والضغط التشـديد جريان

بالضغط@/ اIٔقران ب� من وUتار أفضل هو
/@ Ú ãالص� زبدُت قوGم ã| Fك ّ اIنðاعيى باIشتقاق مyا يشتّق وقد

Çا ØWو رابـياً َزَبداً ـْيُل السَّ فاحَتَمَل بقَدِرها أوديٌَة فساَلْت ماًء Êِء Ú»ال ِمَن أنَزَل
والباطَل ا¡قَّ اُ) ب ÔÍÉي كذلک مثلُه َزَبٌد َمتاع أو ِحلية ابتغاَء اِر النّ ã| َعلَيه يوِقُدوَن

/@١٧ . ١٣ ـ رِض أ:َ ã| َفَيمكُث النّاَس َينفُع ما وأّما ُجفاًء َفيَْذهُب َبُد الزَّ فأّما

يFَن السَّ كأّن والتشديد@, اXبالغة oلتفه اّدعاًء حقيقة اIٔودية ٕا& يFَن السَّ نسبة
وضـوح ٕا& ٕاشـارة ـ الَقـرية وEسأل ـ تـعا& قوله مثل وهذا اIٔودية@, ã| وقع قد
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٣١٧ زبد

وأّن الزائـد@/ اÇXنتفخ هو ãèالرا أّن سبق وقد مكاuم@/ O)ه بنحو وIقّقه اXوضوع
الظاهريّة الزينة ã| حقيقة ã� ß¡ا وأّن واIستقرار@/ البقاء شأنه من ما رفع هو ا+فاء

ء@/ ãÏ¿ال wا ن Jسَّ ã�ّال

واIستعFء@/ ع�@اIستيFء تدّل ع�: وكلمة ا¡رارة, اIٕشعال@وٕاNاد واIٕيقاد:
يذوب ح� ا¡رارة فيه وتوَجد يوقَد جنس كّل ع� تدّل َعليه@: يوِقدوَن ما ـ وbلة

َبد@/ الزَّ فيه ويظهر

التظاهر غ� فيه وليس تسكن@, Øj اXاء تعلو والنفّاخات باب Ò¡ا هو فالزبد@:
ء@/ ãÏ¾ فيه يُري Iو يوجد I سكن وٕاذا والصورة@, وا¦ثّل

العـلوم من فيه ال«Êء من ل Ò4Xا كالقـرآن فا¡ّق والباطل@: للحّق اXثل وهذا
من ويستفيد علومه يستفيضمن نفس وكّل ,@Ï½ ÔJ I ما وا¡قائق اGIٕ×يّة واXعارف

قلبه@/ وخلوص روحه وQّرد نفسه وصفاء واستعداده وسعه ]قدار معارفه
تظهر الروحيّة واIٕفاضات اIٕنارة هذه مس� ã|و اIستفاضة هذه جريان ã|و
واÇòارج ا¡قيقة جريان خFف ع� متخيّلة متشاwة وتظاهرات وَحباب نفّاخات

واIٕفاضة@/ النور Vري عن

اXتحّصلة@بالتحصيل@والتفّكر@وا¡ركة@الذهنّية@والنظر@والكسب, @العلوم ã|@وكذلک
عـلوم وتنكشف القلب ã| والنور ا¡رارة تتحّصل الشـديدة@: الفكريّة ا¡ركة ف}ذه

وزبد@/ نفاخات أيضاً فzا وتظهر نظرّية@, وتصديقات

ÇPملة ا¤جوبة@, القلوب ã| اXتحّصلة العلوم من النوع هذا تناسب >O Iو
وابـتغاء النور@, مقابل ã| النار فٕاّن َمتاع@: أو ِحلية ابتغاَء النار ã| عليه يوِقدون ـ@@@ما
اXاء عن متأخِّرة مرتبة ã| عليه@: يوقد وما والّصفا@, اòلوص مقابل ã| وا¦تّع ا¡لية

الطاهر@/ ã|الصا ا+اريى
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زبر ٣١٨

ٕالَيَْک أنَْزْلنا ٕانّا ـ@ ã| فgا ا¡ق@: مصاديق من والقرآن واXعرفة العلم كون وأمّا
ّق@/ Ò¡با َعلَيَْک َنتُلوها ا) آياُت ِتلَک با¡ّق@, الِكتاَب

والنور@/ والفيض الرaة مطلق ع� الكرZة اwIية ã| ا¡ّق تطبيق وZكن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زبر@:

, Ö�َب الزُّ ومنه , يى Ùd اXصدر و]صّغر وuره@/ زجره من@باب@قتل: زبره@َزْبراً ـ مصبا
مثل مفعول ]ع� فَعول زبور فهو كتبته@, َزبراً@: الكتاب وزبرت ٕاليه@/ نسبة ّ بَ�يى والزُّ
ا+بل Ëºٕا هو يقال hكر وزان وَزب� /@JعL داود كتاب بور@: والزَّ ُزُبر@/ وbعه رسول@,
ُغَرف@/ مثل وا+مع@ُزَبر من@ا¡ديد, القِطعة برة@: والزُّ /@ يى Ùd وبه JعL@Ïºمو Mكّلم@ا الّذيى

جوهرة@/ َبْرجد والزَّ /@ يى Ùd وبه [امه@, ليلة للبدر Ëºٕا بِرقان والزِّ
يدّل ـ واwIخر وتوثيقه@, ء ãÏ¿ال ٕاحكام ع� يدّل ـ أحدYا أصFن@, زبر@: ـ مقا
با¡جارة@/ طويxا ٕاذا ,@Jالبـ زبرُت قوGم فاIّٔول ذلک@/ أشـبه وما كتابة قراءة ع�

يى Ùdو الصدر@, برة الزُّ الباب ومن ُزَبر@/ وا+مع منه@, القِطعة وهيى ا¡ديد@, ُزْبَرة ومنه
تَمع ÔV اIٔسد من برة الزُّ ٕاّن ويقال با¡جارة@/ الَمطْويّة أيى اXزبورة@, Jكالب Iٔ@نّه بذلک

وهيى ب� الزَّ الباب ومن برة@/ الزُّ ضخم أيى Ø ãæَمزَبرا وأسد وصدره@, ِمرفقـيه ã| َوَبره
ٕاذا زبرته قالوا ا Ø[ور بور@/ الزَّ ومنه كتبته@/ ٕاذا الكتاب @زبرت ـ اwIخر واIٔصل الداهية

/@ ãكتاب� أيى ãçَتزِبر أعرف أنا الكلمة@: ã| ويقولون قرأته@/

bعه َعر الشَّ من برة الزُّ ويقال ُزَبر@/ bعه ا¡ديد@, من عظيمة قِطعة برة الزُّ ـ مفر
وزبرت أحزاباً@/ فيه صاروا أيى ُزبُراً@, بيyم أمرهم فتقطَّعوا ـ للُمَجّزأ واستع� ُزُبر@,
بور الزَّ وُخّص َزبور@, له يقال الكتابة غليظ كتاب وكّل عظيمة@, كتابة كتبته الكتاب@:
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٣١٩ زبر

َظريف bع ã| كقوGم َزبور@, bع وذلک ُزبُوراً وقرٔي ,@JعL داود ع� ل Ø4Xا بالكتاب
bع Fك ُزُبر ع� bع Øj كالكتاب@, به يى Ùd مصدر وِزبٌر ِزبٍر bَع يكون أو ُظروف@,
اGIٕ×يّة الكتب من عليه الوقوف َصعب كتاب كّل بور الزَّ بل وقيل ُكُتب@/ ع� @ِكتاب
للكـتاب Ëºٕا الزبور بعÇÎÉم@: وقال أ:ّول�@/ ُزبر ã� لَ وٕانّه ُبر@, الزُّ ã| بَراءة لكم ـ@@أم
اIٔحكام يتضّمن Xا والكتاب ال¿Ìعّية@, اIٔحكام دون العقليّـة ا¡كم ع� اXقصور

اIٔحكام@/ من شيئاً يتضّمن I JعL داود زبور أّن ذلک ع� ويدّل وا¡كم@,
با¡جارة@, Jالب ّ طيى الزبر وأصل بر@, الزَّ من الزب� واشتقاق ـ ٤٧ اIشتقاق
العاقل للرجل قيل Øح� ذلک Oك Øj با¡جارة@, طويxا ٕاذا َزْبراً@, أزُبرها Jالب زبرُت

أيى ـ له زبَر I الّذيى والفق� ـ ا¡ديث ã|و وقّواه@/ شّدده قد العقل كأّن أيى َزبر@, ذو
لغة َذبراً@, أذُبره َذبرته وكذلک َزبراً@, أزُبره الكتاب وزبرت عليه@/ يعتمد ء ãÏ¾ له ليس
/@Jالبـ aأة ب�@: والزَّ أع�@/ واIّٔول قرأته@/ وذبرته@: كتبته@, زبرته@: قوم وقال Zانّية@/
َتزبَّر ويقال طائر@/ كّل من الزبرة وكذلک كتفيه@, P ع�مُلتَ ا£تمع َعر الشَّ اIٔسد@: وُزبرة
تنفّس ٕاذا الكلب وازبأّر منه@/ القِطعة ا¡ديد@: وُزبرة الغضب@/ من اقشـعّر ٕاذا الرجل

اشتقاقه@/ هذا من الثوب زئ) أّن وأحسب للِهراش@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أعّم واòّط باIستحكام خطوط تثبيت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن

والفكر@/ بالنظر أو ّ خارجيى ّ طبيعيى بأمر أو بالكتابة يكون أن من

نيّاته@/ من يريده ما واستحكم خطوطاً أثبت حيث الكتاَب@, َزَبر ـ فاIّٔول

ومنه واستحgها@, فzا طبيعيّاً خطوطاً أثبت حيث والبناء@, ÒJالب َزَبر ـ ãæوالثا

www.attaweel.com



زبر ٣٢٠

من ُيزَبر ما أيى الشديدة ا¤gة القِطعة برة والزُّ وشجع@, واشتّد ضخم ٕاذا جسمه َزُبر
الفرق@/ من ويتحّزب ويستحكم Øñيتم وما وغ�ها@, حديد قطعات

شديداً@/ منعه@وuاه عنه@أيى وزبر وIّمل@, وص) استقام عليه@أيى َزَبر ـ والثالث
ويزبر@/ يدّبر الّذيى الكَيّس الظريف ب� والزَّ العقل@, بر والزَّ

اXشتقّات@/ bيع ã| مأخوذ :@ Øمع� امتداد ã|و خّط ã| oوالتحك التثبيت فقَيْد

/@٩٦ . ١٨ @ـ@ َدف� الصَّ Ò Öَب� ساويى ٕاذا@ Øَح� ديد Ò¡ا ُزبَر ãæآتو

شّدة@, وله ويُقَطّع يُستحكم أيى ُيزَبر ما ]ع� فُعلَة ع� ُزبَرة bع كُغَرف َبر الزُّ
ويـراد ا¡Çديد@, ٕا& اُضيف هذا وع� غ�ه@, أو حـديد ã| يكون أن من أعّم وهو

منه@/ قطعات

/@٥٣ . ٢٣ @ـ@ َفِرحون َلَدvم ا ß[ِحزب كّل ُزبُراً م Ô Òyبي أمَرهم َفَتَقطَُّعوا

وصاروا اGIٕيى برناVهم وتفّرق ديyم أمر تقطّع اختاروا أيى وَزبور@, ُزبرة bع
حال بر والزُّ التقّطع@/ اختار أيى فتقطّع قطّعه يقال التفعيل@, Xطاوعة التفّعل فٕاّن أحزاباً@,
مyا واحدة كّل يدفع مستحgة وقطعات شديد Iّزب ã| كوuم حال الضم�أيى من
/@ Øمع� خّط ã| واستحكامها مyا كّل تثّبت ٕا& ٕاشارة بالزبر فالتعب� أخري@, قطعة

/@١٨٤ . ٣ @ـ@ الُمنير والكتاِب بُر والزُّ بالبيِّناِت جاُءوا

Ò Ùلُتب� @كَر الذِّ ٕاليَْک وأنَْزْلنا بُر والزُّ بالبيِّناِت ِرجاً:@/// ٕاّ: َقبلک ِمن أرَسلنا َوما
/@٤٤ . ١٦ ـ@ ِللنّاس@

/@١٩٦ . ٢٦ ـ@ ل�@ أ:وَّ ُزبُر ã� لَ ُمب�وٕانَُّه Ø ãèَعَر ِبِلساٍن
/@٤٣ . ٥٤ ـ@ بُر@ الزُّ ã| بَراءة لكُم أم

/@٥٢ . ٥٤ ـ@ ُمْسَتطَر@ وَكب� َصغ� وكلُّ بُر الزُّ ã| فعلوه ء ãÏ Ò¾ وُكلُّ
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٣٢١ زبر

من مستحgة ثابتة أحكام ع� Jتويى ما واXراد وُرُسل@, كَرسول َزبور bع
اÇXؤكّدة@, والزواجـر والنواهيى واIٔوامر الFّزمة والوظائف الثابتـة التكاليف @كليّات
الشديدة الوظائف ّية@وVموعة@من ×GIٕا التكاليف موضوع ã|@ستحكامIا مَظهر فالزبور

ا¡تمّية@/
وعـ) ومعارف ومواعظ أحكام ع� Jتويى وهو بـور الزَّ من أعّم والكتاب
تأ@كيداً اIٔنبياء مطلق ع� والزبور الرسل@, من العزم ã&ُأو ع� ي4ل وهو وغ�ها@,

Gم@/ الوقت ÍÈحا ã| اXهّم هو ما ٕا& وٕاشارة النازل للكتاب

مضبوطاً كتاباً أو اIٔنبيـاء@, ع� Iً Ø4م كتاباً يكون أن من أعّم بـور الزَّ ٕاّن Øj
وأمـور وقضايا جريانات ع� Tتوياً ا¤سوس nالعا هذا وراء ما ã| Tفوظاً gTاً
àوكب� àصغ� \وكلُّ واعتقاداtـم وأخFقهـم الناس أعFل من اجBعية أو شخصيّة

الزبور@/ من النوع هذا اIٔخ�ت� اwIيت� ã| اXراد أّن والظاهر ُمْسَتَطر[

/@١٤ . ١٧ ـ َحسيباً َعلَيَک اليَوَم ِبَنْفِسَک ك�× كتابََک ٕاقرأ
/@٤٩ . ١٨ ـ أحصاها ٕاّ: َكِب�ةً َو: ةً Òَصغ� ُيغاِدُر الِكتاب: ذا ßG ما يَلَتنا َو يا

/@٥٩ . ١٧ ـ َمسطوراً الكتاِب ã| ذلَک @كاَن
ا4ÇXلة الزبر أيضاً@: ـ بُر الزُّ ã| ةٌ بَراَء َلكُم أْم ـ آية من اXراد يكون أن وZكن

العزيز@/ Mا جانب من اIٔنبياء ع�

.@٢١ ـ ون ß¡الّصا َ ِعباِديى يَِرُثها رَض أ:َ @كرأنَّ الذِّ َبْعِد ِمْن بوِر@ الزَّ ã| َكَتْبنا َوَلَقد
/@١٠٥

JعL داود ع� ا4Xل الكتاب هو الزبور@: من اXراد أّن التعريف بقرينة الظاهر
اXبعوث@/ Ø ãالن� الذكر@: من ويراد القدZة@/ اIٔزمنة من ٕاليه اIٕطFق Iن½Íاف

/@١٦٣ . ٤ ـ َزبوراً داوَد وآَتينا
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زبن ٣٢٢

/@٥٥ . ١٧ ـ َزبوراً داوَد وآَتينا بَعض َع�× Ò� ِبيِّ النَّ بَعَض لنا َفضَّ َوَلَقد

ووظائف ع�@أحكام@مستحgة @Jتويى الذيى الكتاب فَعول ,@وهو بور ٕاّن@الزَّ قلنا
Iزمة@/ ثابتة

كلمة فzا@ واXوجود بأيدينا@, ã�ّال الع)يّة اXعاجم ã| الكلمة هذه ماّدة أجد nو
فقط@/ ا¢ّطط@: با¡Fر Ì Ø»فXا JزبراهL ـ

اXرسـوم هو wا@: اXعمـولة اXنت¿Ìة العتيق العهـد كتب ب� من داود وكتاب
فراجع@/ ـ@ داود ـ ماّدة ã| عنه البحث سبق وقد باXزام�@,

أثر له وليس ترك وقد بالزبور@, يسّمي كان حقيقة@: ٕاليه النازل الكتاب ولعّل
العمومّية@/ اXكتبات ã| زماننا ã|

أخري@/ ورسائل الزبور من ملفّقاً هذا اXزام� كتاب يكون أن يبعد Iو
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زبن@:

َزبون@/ فهيى برجلها@, دفََعتْه ÍÈب@: باب من َزبناً ا Ò{حال الناقُة زبنت ـ مصبا
ٕاذا َزبناً@: ء ãÏ¿ال وزبنت اXوت@/ خوف اIٕقدام عن اIٔبطال تدفع ا Øu@Iٔ َزبون@: وحرب

وهيى اXبيع@, أخذ عن غ�ه يدفع Iٔ@نّه َزبون للمشVيى وقيل أيضاً@/ َزبون فأنا دفعته@,
ٕالzا@/ النار أهل يدفعون م Øu@Iٔ الزبانية ومنه البادية@/ أهل كFم من ليست مولّدة @كلمة
/@Fًكي بتمر النخل رءوس ã| Jالرطب Lأيى ا¥ر بيع واXزاَبنة@: قرuا@/ العقرب ãæوُزبا

حال}ا@/ زبَنـْت ٕاذا َزبون ناقة يقال الدفع@, ع� يدّل واحد أصل زبن@: ـ مقا
مـانعاً كان ٕاذا@ َزبّونـة ذو ورجل َزبون@/ وحرب َصَدمxم@/ ٕاذا الناس تَزبن وا¡رب
عن دافع وهو Iّٕا كذا يكون Iو ِك)@, أيى َزبّونة فيه ويقال نفسه@/ عن َدفوعاً +انبه
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٣٢٣ زبن

ا¥ر فبيع اXزابنة@: فأمّا النار@/ ٕا& النار أهل يَْدفَعون م Øu@Iٔ بذلک وا Ø Ôd بانية والزَّ نفسه@/
يكون Wا ٕانّه العلم@: أهل وقال عنه@/ بالyيى ا¡ديث جاء الّذيى وهو النخل@, رءوس ã|
أن فيجوز العقرب æُزبا وأمّا البعد@/ بن الزَّ ٕاّن ويقولون واXدافعة ال4اع من ذلک بعد

شاّذاً@/ يكون أن وNوز به@, نف«Îا عن تدفع ا Øuكأ أيضاً هذا من يكون
ÍÈعها@, عن ولدها َتْزبِن والناقة دفعـه@/ فFن@: عyا فَزبنه حاجة أراد ـ أسا
عن يى Ôuو تدافعوا@/ وتزابنـوا@: مزابنًة@/ دافعـه@, وزاَبنـه@: َزبون@/ وناقة حال}ا@, وَتْزبُِن

ã| ووقع واòصام@/ اXدارأة ٕا& تؤّديى ا ØuIٔ با¦ر النخلة رأس ã| ما بيع وهيى اXزابَنة
ٕالzا@/ أهلها لدّعهم النار زبانية يت Ød وwم الناس@, لزبyم ط ÒÌ Û¿ال وهم الزبانية أيديى
به تَزبُُن ما وهيى بزباناها@, العقرب وÍÈبته عنه@, بالدفع جانبه مانع َزبونة@: ذو ورجل
صعبة َزبون@: حرب ا£از ومن قرناها@/ زبانياها@: :@ ّ اIٔصمعيى وعن ذن}ا@/ طرف من

وكّفها@@/ زواها ٕاذا ومعروفَک@: هديّتَک عنّا وزبنَت صعوبxا@/ ã| الزبون @كالناقة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
اXراجـعة عند والتنحية الضعيـف الدفع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
Mصول يشعر Mيث شّدة مع الدفع هو الدرء أّن الدرء@: ã| سبق وقد ٕاليه@/ وا¡اجة
أم العقب ع� رّداً كان سواء اXنع جهة مطلق فيه يFحظ والدفع واòصومة@/ اFòف

الدفع@/ ـ الدرء راجع ـ I

حل}ا@/ وأراد راجعها ٕاذا حال}ا وتنحيxا النـاقة دفع اIٔصل@: مصاديق ومن

الُمهِديى والرجل ا¡رب@/ لزوم مع tاونه ويوجب ا¤اربة عن الرجل ي يُنحِّ وا¡رب
عن اwIخر الطالب يى ينحِّ واXشVيى ٕاليه@/ توّجـه ٕاذا ٕاليه الُمهديى عن هديّتـه يى يُنحِّ
نفسه@/ يى ينحِّ أو بسوء يقصده من ذنبه بقرنه@أو والعقرب@يُبعِّد راجعه@/ اXبيع@ٕاذا اشVاء
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زبن ٣٢٤

اXزابـنة ã|و واLIراف@/ اFòف عن الناس ينّحون ط ÒÌ Û¿وال الدافع@/ Ù(تكXا وهكذا
الضعف@/ من فيه ما عن اwIخر الطرف� من كّل يى ينحِّ

َسـَنْدُع ناِديَه َفلَيْدُع خاِطئٍة كاِذبة ناصَيـٍة@ بالناِصيَِة َلَنْسـفعاً َينتَِه Òn Ö ß! لَ eَّك@
/@١٨ . ٩٦ ـ باِنيَة الزَّ

ا+لسات ويتوّسل@ٕا& ناديه يدعو فله@أن مأخوذاً ناصيته@وصار أخذنا فٕاذا أيى
ندعو فحينئٍذ الدنيوّية@, مقاصدهم وٕانتاج الفاسدة نيّاtم ٕاجراء ã| يعقدوuا كانوا ã�ّال

الّذيى ا+مع من أو الزابِن أو بِْنيَة الزِّ أو Ø ã�ْب الزِّ bع ã ß&فَعا وزان ع� بانية والزَّ بانية@, الزَّ
كأبابيل@/ له واحد I

عن يُنّحون أو اLIراف عن يُنّحـون bع ع� تدّل فهيى صـورة@: ّ أيى وع�
ٕالÇzا@/ النـاس ودفع والقانون العدل ٕاقامة ã| اXأمـورين ط ÒÌ Û¿كال فاIّٔول الصFح@,
بصور اwIخرة nعا ã| اXتظاهرة الطبيعيّة الراسخة واXلكات ا+«Êنيّة كالقوي ãæوالثا

والنار@/ الظلمة ٕا& تسوق متنافرة

ã| اXتوّغل� الدنيا Iٔهل أ@كيد وتوّجه شديدة عFقة مورد كانت القوي وهذه
وال¿Îوة@/ اGوي سلطة Iت واXغلوب� الفانية الدار عيش

قواهـم ندعو أو ومؤاخذtم@, اXق½ÍØين معاقبة ã| اXأمورين ط ÒÌ Û¿ال فندعو
هيى هذه فنقول wم@, وأحاطت وجودهم ã| تظاهرت ã�ّال ا¡يوانيّة الرذيلة النفسانيّة
ا¡ياة ã| wا rاتكم@وأموركم@واطمأنن bيع@أعFلكم@ونيّ ã|@ووجهة قبلة جعلتموها ã�ّال

النار@/ ٕا& فتقودكم الدنيا@,

وجه@/ ع� اXنحرفة النفوس ã| النار ط ÒÌ Ô¾ مظاهر الشيطانيّة القوي فهذه
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٢٥ زّج

زّج@:

وِرماح@, ُر� مثل ِزجاج الر�@وbعه @أسفل ã|@ ã�ّال ا¡ديدة :@ ØËÉّج@بال الزُّ ـ مصبا
باب من َزّجاً الر� وزججت أزّجة@/ يقال Iو السّكيت@: ابن قال ِزَججة@/ أيضاً وbع

ØËÉوال معروف@, جاج والزُّ ّج@/ بالزُّ طعنته َزّجاً@: الرجل وزججت ُزّجاً@/ له جعلت قتل:
ع� ٕاليه ينسب الزجاج وبائع ُزجاجة@, الواحدة السبعة@, قرأ وبه التثليث من أ¾Îر

وَعطّار@/ ار Ø ÒS مثل َزّجاج وصانعه ,@ ّ ُزجاجيى فيقال لفظه

ِزجاج@/ وbعه وال«Îم الر� ُزّج ذلک من ء@, ãÏ¾ ã| رقّة ع� يدّل َزّج@: ـ مقا
ا¡اجب� دقّة َجج@: والزَّ ه@قلَت@أزججته@/ ُزجَّ نزعت فٕاذا ُزّجاً, له جعلت يقال@َزججتُه:

أبيض@/ ريش عينه فوق الّذيى النعام من اIٔزّج ٕاّن ويقال /@Fyوحس
ٕاذا َزّجاً@: يديى من ء ãÏ¿بال زججُت ـ ا+ّز معكوس ومن ـ ٥١ . ١ ا+مهرة
وأِزّجة ِزجاج وا+مع معروف@, ّج والزُّ به@, وزرقته به Sلته بالر� وزججته به@/ رميَت
ُمَزّج فهو ُزّجاً@, له جعلت ٕاذا ٕازجاجاً@: وأزججته تزجيجاً الر� وزّججت وِزَججة@/

ã| الطويل السابغ وهو أزّج حاجب قوGم من َجج والزَّ معروف@/ جاج والزُّ ٌج@/ وُمَزجَّ
الرجل�@/ ãطوي� كانا ٕاذا@ َزّجاء ونعامة أزّج oوظَل دّقة@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

عليه هو ما بأحسن وٕاجهاره ء ãÏ¿ال ٕاراءة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
وجعله الر� اXوضوعات@وخصوصياtا@/@فٕاجهار اXع�@Oتلف@باختFف وألطفه@/@وهذا
أسـفله ã| ّج الزُّ ÇPعل هو ا Ø̂ ٕا اIستفادة مورد ã| واقعاً يكون Øح� الفعليّة مقام ã|
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زّج ٣٢٦

ا@هو   ٕاصFحه وتـدقيقه Ø̂ @ا¡اجب@ٕا ã|@َجج @ي«Îل@قبضه واستعFله@/@والزَّ Øبكيفّية@خاّصة@ح�

ã|و خاّص@/ لطف مع الرجل� طول هو ا Ø̂ ٕا النَّعامة ã|و اللّطف@/ من فيه ما هر ÒN Øح�
والزرق@/ والنَّْجل بالرميى فنّه ã| ومعرفته مهارته تَظهر السFح@: مُستَعِمل ã|و الراميى

عليه@/ هو Lو بأحسن هرها ÔQو ورائها ما تُريى جاجة والزُّ

ã| ْصباُح ßX ا ِمْصباٌح@ فzا كِمشكاٍة@ ُنـوره@ َمَثُل ْرِض وأ:َ واِت ـمى السَّ ُنوُر اُ)
/@٣٥ . ٢٤ @ـ@ ُمباَر@كَة َشجرٍة ِمن ُيوَقُد ّ يى ُدرِّ كَْو@َكٌب ا Úu كأ جاَجةُ  الزُّ ُزجاَجة

وراء ما وهيى العلويّة nالعوا عن عبارة Êوات Ø»ال أّن اIٔرضوغ�ها@: ã| مّر قد
وا¤سوس@/ اXاّدة nعا هيى واIٔرض والطبيعة@/ اXاّدة nعا

فقط@, البا¼Íة با¡اّسة يُدَرك ا Ø̂ ٕا وهو ,@ ّ الطبيعيى nبالعا Oتّص ّ الظاهريى والنور
النـور هـذا يُدِرك I الطبيعيّة وقواه Ø ãæFا+سـ البدن من ُخلع ٕاذا وكذلک واIٔعمي

غ�ه@/ حقيقة له اXاّدة وراء ما ã| النور أّن فنعلم ا¤سوس@,
واIٕفـاضة ã Øالتـج� هـو :@nالعـوا مـراتب ã| الظـاهر الساريى ا+اريى فالنور
Ø ãPا¡قي والنور اIٕفاضة وwذه الغيوب@, غيب الذات من اIّٔوليّة اXرتبة ã| واIٕجFء
nوعا اXقدّسة@, الطاهرة واFXئكة والنفوس ا£ّردة اIٔرواح من ,@nالعوا مراتب ظهرت

واختFفاtا@/ بأنواعها واXاّدة@, ا¡ّس
مـقام وÇGا النـور@, ã| الفـانية الزجـاجة هو ا£Çّردة@: واIٔرواح العقول nفعا
والوجـود ã Øتج�ÇXا الفيض من أع� مصداق وهيى الكاملة@, واIٕراءة التامّة اXظهريّة

/@ ّ يى ُدرِّ كوكب وهيى الُعليا@, واÊºIٔء الصفات ومظاهر اXنبسط@,
ã| راجع واIٔمر@, واIٕرادة بالفتح وح والرَّ اIٕفاضة وهو مصباح@: الزجاجة ã|و

الكوكب@/ الصبح@, النور@, الروح@, الرود@, مواّد ـ اXقام تفصيل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

www.attaweel.com



٣٢٧ زجر

زجر@:
أزُجره@/ ,@ÏÉم Øح� Òالبع� زجرت يقال اIنxار@/ ع� تدّل كلمة زجر@: ـ مقا
بأنفها@/ وُتنكر بعيyا تعرف ã�ّبل@الIٕا من والَزجور فانزَجر@/ ء ãÏ¿ال عن وزجرت@فFناً

ازدجـاراً@, وازَدَجر فانزجـر@/ منعـته@, قـتل@: باب من َزْجراً زجرتـه ـ مصبا
بعضاً@/ بعÎÉم َزَجَر اXنكر@: عن وتزاَجروا ومتعّدياً@/ Iزماً يستعمل ازQر@, واIٔصل
الراعيى زجر ا£Çاز@: ومن وازدجر@/ فانزَجر وازدجرته كذا عن زجرته ـ أسا
وك< والزواجر@/ اXواعظ dعه ع� وكّررت واِحدة@/ َزْجرة هيىَ ا Ø̂ فٕا ـ wا صاَح النَّعم@:

زاجراً@/ بالقرآن

تارة الّطرد ã| يستعمل Øj فانزجر@/ زجرته يقال بصوت@, طرد ْجر@: الزَّ ـ مفر
السـحاب@/ تزجر ã�ّال اFXئكة أيى ـ َزْجراً فالزاجراِت ـ وقوله أخري@/ الصوت ã|و
ُطِرد@, أيى وازُدِجر ـ وقال /@jآXا ارتكاب عن ومنع طرد أيى ُمزَدَجر فيه ما ـ وقوله

باXطرود@/ لصياحهم فيه الزجر واستعFل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
والبيان@, الكFم بواسطة عمل عن اXنع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن

عمله@/ عن عمل فاعَل Zنع Úمب� كFم أيى

ãæعاXا وأقرب ا¡قيقة@/ ليسمن الصوت@: أو الصياح أو الطرد أو اXنع fطلق
اIنxاء@/ ع� تدّل كلمة ٕانّه مقا@: من نقلنا ما اIٔصل من

الدرء@/ راجع ـ وغ�ها والكّف والطرد اXنع ـ مواّد وب� بيyا الفرق فظهر
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زجر ٣٢٨

/@٢ . ٣٧ ـ ِذ@كراً فالتالياِت َزجراً@ فالزاِجراِت@ َصّفاً والّصاّفاِت

واIنقياد oالتسل حال ã|و خاشع� خاضع� اFXئكة من اصطفّوا الّذين أيى
كّل بالوظيفة@, والعمل باXأموريّة اIٕتيان مقام ã|و وا¡ّب واIنقطاع والتوّجه والطاعة
الّذين يزجرون م Øuٕا Øj وطبيعته@/ خلقـته ÏÉو]قت تكليفه حسـب ع� مyم صنف
الّذين والشياط� واIٔرواح ا+ّن من اXأمورّية@, ã| ويتساهلون العمل ã| يتساTون

اXاّدة@/ nعا وراء ومن عاXهم ã|
ج}ة ã|و والصFة العبادة مقام ã| اXؤمن� Mا عباد من اصطفّوا الّذين وكذلک
يُساTون مَن اXستدّل ãÏÉقتXا بالبيان يزجرون Øj ا¡ّج@, مقامات ã|و والدفاع ا+هاد

ّية@/ ×GIٕا بوظائفهم العمل ã| ويُق½ÍØون
والعـبودّية@, الطاعة مقام ã| وتثبxّم وIقّقهم tّيؤهم ٕا& ٕاشارة فاIصطفاف
واIٔمر اXنكر عن والyيى الزاجريّة يوجب وذلک والبغض@, ا¡ّب يFزم اXع� وهذا
ã|و أمامهـم الذكر وجعل واIٕجهار اIٕظهار ãÏÉتقتـ ãæـعاXا هذه ٕاّن Øj باXعروف@,

أيدvم@/ ما@ب�

/@٤ . ٥٤ ـ ُمزَدجر فيه ما أ:نباِء ِمَن جاَءُهم َوَلَقد

/@٩ . ٥٤ ـ وازُدِجر نون ÒV وقالوا عبَدنا فكّذبوا

Ø ãب�ÇXوا ُمـزَدِجٌر@/ فهو الزجر@, اختار أيى كافتعل وازَدجر فازQر زجره يقال
ويُعت)@/ منه ُيزدَجر بأن اقتضاء فيه مورد أيى اIزدجار@, موضع وهو ُمزَدجر للمكان
فهم زجرهم@, مورد ã| ووقع الناس ازدجره أيى اُزُدِجَر@, ãÏÈاXا من للمجهول Ø ãب�Xوا
زعمهم ع� JصL الرسـول بأّن الكلمة@: Çwذه ويُشار وسلوكه@/ أعFله ã| يزجرونه

والناس@/ اòارج من والزجر الطعن مورد ã| JنونVL نفسه ã| ضعفه ٕا& مضافاً
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٣٢٩ زجي

فٕاذا ة@ واحَد َزْجَرةٌ هيىَ ا Ú̂ فٕا ةٌ ÒÌ ßºخا ةٌ @@كَرَّ ٕاذاً ِتلَک قالوا ةً َر ß ÒK ِعـظاماً@ ُكنّا ذا@ أ ٕا
/@١٣ . ٧٩ ـ بالّساِهَرة ُهم

/@١٩ . ٣٧ ـ َينُظرون ُهم فٕاذا واِحَدة َزجَرةٌ هيىَ ا Ú̂ فٕا
الشديدة اXع�@يشمل@الصيحة وهذا باXنع@, اXشعر الكFم هو ْجر الزَّ قلنا@ٕاّن وقد
ّق Ò¡با يَحَة الصَّ َيسَمعوَن يَوَم ـ@ وانقFب Iّول ٕاNاد مقام ã| وشّدة ِحّدة ذا واòطاب

ون@/ ÔÍ ÒÉ Ö ÔT َلَدينا يٌع Òb ُهم فٕاذا@ واِحَدةً َصيْحًة ٕاّ: كانْت ٕان روج@, Ôòا يَوُم ذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زجي@:
َرقـيقاً@, َسـْوقاً تسوقه السحاَب@: تزجيى والر´ برفق@/ دفعته زّجيته@: ـ مصبا
وأزجيت اIٔيّام@لقلxّا@/ تدفع@wا ُمزجاة@: وبضاعة والتثقيل@للمبالغة@/ @بالتخفيف@, ّ رباعيى

أّخرته@/ اIٔمر@:

أزجت يقال حبس@, غ� من وتسي�ه ء ãÏ¿بال الّرميى ع� يدّل زجي@: ـ مقا
:@ الُمزجيى فأمّا َرقيقاً@/ َسوقاً تسوقه السحاب@: ُتزجيى Ố والر ساقته@/ ٕاذا ولدها@: البقرة

أيى ُمزجاة@, بضاعة وهذه الوقت@/ به يُدفع أيى الباب@, قياس من وهو القليل@, ء ãÏ¿فال
جبايته@/ Ìت Ø»تي أيى َيزجو@, اòراج زجا الباب ومن اIندفاع@/ يس�ة

الر´ وتـزجـية البعـ� رديف كðجية لينسـاق@, ء ãÏ¿ال دفع الðجية@: ـ مفر
فزجا@/ ا¦ر ء رديى وأزجيت ُمزجًي@/ رجل ومنه السحاب@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
السوق مطلق I الدفع@/ مع ء ãÏ¾ سوق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
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زحزح ٣٣٠

وغ�ها@/ والرميى والدفع والس�

/@٦٦ . ١٧ ـ لَتْبَتغوا البَْحر ã| الُفلَک َلكُم يُزجيى الَّذيى ربُّكُم

/@٤٣ . ٢٤ ـ َبينَُه ُيؤلُِّف Ú Ôj َسحاباً يُزجيى اَ) أنَّ تََر Òn@أ
ّ ثانويى عامل ٕا& Tتاجاً السوق يكون مورد ã| يكون ا Ø̂ ٕا اXاّدة هذه ٕاطFق

/@ ّ خارجيى ودافع

/@ ٨٨ . ١٢ ـ ُمزجاة ِببضاَعٍة وِجْئنا

سوقها وكان والكّد@, باXشقّة ÇIّصلت ا Ø̂ ٕا البضاعة أّن ٕا& الكلمة wذه يشار
سوقها ã|و التحصيل جهة ã| ّ طبيعيى جريان Gا وليس مyم@, والدفع ا+هد جهة ع�

ٕالzم@/ بضاعxم َرّد أن أوجب اXع� وهذا اIٕيثار@/ نظ� اXع� وهذا ٕاليه@,
ِرحاGم@/ ã| م Òxِبضاَع اجَعلوا

o+ا يشابه ما أو o+وا الزاء حروف من ترّكبت ã�ّال اXواّد ã| أّن >O Iو
= والزبن @اIنxار@, = والزجر والدفع@, الرميى @= كالزجل والتحّرك@, الدفع من oمفاه

وغ�ها@/ والزحف والزّخ والزعب ªوالز الزبر وهكذا الدفع@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زحزح@:

َعن ُزْحِزَح ْن Òf ُبوِعد@, أيى كذا@, عن ُزحِزح يقال البعد@/ ع� يدّل زّح@: ـ مقا
بوِعَد@/ أيى ـ@ النّار

تنّحي@/ أيى Vلسه عن وَتَزْحَزح فتباعد@/ باعده أيى حَزَح@, Ò Òðف َزْحَزَحه ـ مصبا

فzا@/ َمقّره عن اُزيَل أيى النار@, عن ُزحِزَح fن زحح@: ـ مفر
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٣٣١ زحزح

حَزح@/ Òðُم عنک ã& وما Vلسه@, عن له َتَزْحَزح ـ أسا

عنه@/ باعدتُه أيى كذا عن َزْحَزْحتُه موضعه@/ عن اه Ø ÒL أيى ه@, َيُزحُّ ه َزحَّ ـ صحا
منه@/ ِببُعد أيى ذاك@, من بَزْحَزٍح هو وتقول َتنّحي@/ أيى وَتَزْحَزح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
يظهر القيد وwذا تدرNاً@, التبعيد مع الرّد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
ع� اXـنع مطلق هو الرّد فٕاّن وغ�ها@/ والدفع والدرء الرّد ـ مواّد وب� بيyا الفرق
ـ I أم عقب ع� اXنع مطلق فيه يFحظ والدفع شّدة@/ مع الدفع هو والدرء العقب@/

الدرء@/ راجع

/@١٨٥ . ٣ ـ فاَز َفَقد ا0نََّة واُدِخَل النّار َعن ُزْحِزَح ن Ò Òf
/@٩٦ . ٢ ـ ر يُعمَّ أن الَعذاِب ِمَن ]َزحِزجه هو َوما

العمل بواسطة وذلک فاز@, فقد النار عن ّ التدرNيى با+ريان وبوِعد ُرّد fن أيى
اÇXقام وعلّو اXال وكOة العمر طول وأمّا اIٔفـكار@, وتطه� النفس وtذيب الصا¬
ا+ّنة@/ من القرب Iو والنار العذاب من البعد توجب Fف الدنيوّية@: العناوين وسائر

]جّرد يتحقّق I النار من التباعد جريان أّن ٕا& ٕاشارة ا£هول@: بصيغة والتعب�
والباطن الظاهر ã| الصFح Iصيل من Iبّد بل اIختيار@, ]حض يتحّصل Iو اIٕرادة
العـمر طـول بأّن الثـانيـة اwIية ã| ´Í½الت عليه ويدّل الّسـ�@, هذا ã| يَُوفّق Øح�

العمل@/ صFح مقابله فٕاّن العذاب@, من I@@ُيزحزحه

والتكرير@/ التدريج ع� تدّل والتكرير@: بالتضعيف الزحزحة صيغة ٕاّن Øj
وهو واحد@, طريق ã| Í½منح والسعادة الفوز ع�@أّن الكرZتان@: اwIيتان وتدّل
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زحف ٣٣٢

فهو ا+ّنة@: سبيل VO n دام وما ا+ّنة@/ ٕا& ينxيى مس� وانتخاب النار من الزحزحة
سنة@/ ألف واجxد عاش ولو النار@, ٕا& يسلک

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زحف@:

َيْزحفون ا+Fعة ْحف@: فالزَّ قُدماً@/ ØãÏÉXوا ع�اIندفاع يدّل واحد أصل ـ مقا
ِفرِسـنه فجرَّ أعيا ٕاذا والبعـ� /@ ãÏ¿Xا قبل اIٔرض ع� يزحف Ø ãوالص� العـدّو@/ ٕا&
قُُدماً@/ ÏÉم ٕاذا با@, الدَّ زَحَف ويقال زاِحفـة@/ الواحدة َزواحف@, ٕابل وهيى َيزحف@/ فهو

يزحف@/ Øj الَغرض دون يقع الّذيى ال«Îم ْحف@: والزَّ

الكث� ا+يش ع� ويطلق وُزحوفاً@, نفع@, باب من َزْحفاً القوم زحف ـ مصبا
ُزحوف@/ وا+مع باXصدر@, تسمية َزْحف@:

,@ ãÏ¿ÇZ أن قبل Ø ãالص� كانبعاث جـل@, الرِّ جّر مع انبعاث الزحف أصل ـ مفر
قال@: انبعاثه@, Oفيع Oك ٕاذا وكالعسكر ِفرِسنه@, فجّر أعيا ٕاذا وكالبع�

َزْحفاً@/ َكَفروا لَقيrالَّذيَن ٕاذا

الغرض@/ دون يقع م ÖÎ Ú»ال والزاِحف

حركة@/ ثقل فيه وُزحوٌف@وَزحفاٌن: زحف ومَشيه فُت@, وتزحَّ ٕاليه زَحفت ـ أسا
ٕا& العسكر وزَحف ا¡ـيّات@/ َمزاِحُف وهذه بطنـه@, ع� ماش وكّل ا¡يّة وَزَحفت

لكtOم@/ ثقل ã| ٕالzم مَشوا َعُدّوهم@:
]ّرة@, Gم عدّو ٕا& َيزحفون bاعة ْحف الزَّ الليث@: قال ـ ٣٦٩ . ٤ الxذيب
الÍÉير@: وقال /@ ãÏ¿Z ع�@بطنه@قبل@أن @يðّحف Ø ãوالّص� حوف@/ الزُّ وbعه حف@, الزَّ فهو
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٣٣٣ زخرف

وقوله واحک@/ والزَّ واِحف الزَّ وQمع ,@dنIُوا للّذ@كر يقال الُمعيي@, والزاحک@: الزاِحف
تعا&@:

َزْحفاً@/ كََفُروا الَّذيَن Ôrلَقي ذا@ ٕا
/@Fًقلي Fًقلي ٕالzم يزحفوا أن وهو زاِحف�@, لقيتموهم ٕاذا ـ اXع�

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ã| الثقل يوجب دافع وجود مع حركة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
حركة وع� العدو@, جهة ٕا& العسكر صفوف حركة ع� ينطبق اXع� وهذا ا¡ركة@,

وهكذا@/ أعيي@, ٕاذا البع� حركة وع� ,@Iًمعتد ãÏ¿Z أن قبل Ø ãالص�

خارج من أو مرض@, أو كضعف داخل من وجوده يكون أن من أعّم فاXانع
ْوق@/ السَّ مقابل ã| دافعة كقّوة ا Øuفٕا عدّو @كمقابلة

/@١٥ .@@٨ ـ أ:ْدبار َفeتَُوّلوهم َزْحفاً َكَفروا الَّذيَن Ôrلَقي ٕاذا آَمنوا الَّذيَن ا Ûv@َأ يا
Hشوهم@/ Fف قتالكم ٕا& ويدبّون يتحّر@كون رأيتموهم ٕاذا أيى

العدّو@/ Lو العسكر Iّرك وهو اXورد@, هذا ã| بالزحف التعب� لطف فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زخرف@:
تكون طرائق وزخارف@اXاء: الذهب@, الزخرف ويقال ينة@, الزِّ خرف: والزُّ ـ مقا

فيه@/

القول@: وُزخرف ُزخرف@, للّذهب قيل ومنه الُمَزّوقة@, الزينة الزخرف@: ـ مفر
الكFم@/ من قات الُمزوَّ أيى
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زخرف ٣٣٤

الُمزيّن@, والُمَزْخَرف@: وُمَزّور@, ّوه ÔW كّل به يُشبّه Øj الذهب@, خرف@: الزُّ ـ صحا
طرائقه@/ اXاء@: وَزخاِرف

ُزخرفاً@, زينة كّل يى Ùd Øj الذهب@, الزخرف ِسيده@: ابن الزينة@/ خرف@: الزُّ ـ لسا
وُزيّن ُزّوق ما وكّل وأ@كمله@, زيّنه َزْخرفًة البيت وَزْخَرَف به@/ ُمَزّور Wّوه كّل شبّه Øj
بالذهب@/ ه و[وَّ تُنقّش أيى ـ اXسـاجد ُتزخَرف أن uي ا¡ديث@: ã|و ُزخِرف@/ فقد

صغار@/ ُذباب والزخاِرف@: نّظمه@/ الكFَم@: َوَزْخَرف النبات@/ زينة والزخرف@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ا¡ّق اXوضوع íم عن خارجاً يكون ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن

و[ويه@/ لðوير أو Iزمة@, غ� وهيى فقط لزينة الFّزم@,

:@ ã| Fك صحيحة تكون قد الزينة فٕاّن منه@: أعّم والزينة

ِلعباده@/ أخَرَج@ ã� الَّ اِ) زينَة م َحرَّ َمن ُقْل الَكوا@كب@, بِزينٍة نيا الدُّ Êء Ú»ال زيَّنّا ٕانّا

العـرف ã| Iزم غ� يكون ما بل الزخرف@, مصاديق من ليس الزينة fطلق
من الزخـرف وهكذا اXعروف@/ هو ØFع زائدة زينـة أخذ ٕاذا الذهب وكذلک اXعقول@/

مفهومه@/ ã| مأخوذ فالقيد الكFم@/

/@١١٢ . ٦ ـ ُغروراً الَقول ٕا3بَعضُزْخُرَف م ÔÎ ÔÉبَع يوحيى

اXعروف@/ العيش íم ã| ٕاليه Jتاج I وما الباطل الكFم أيى

/@٩٣ . ١٧ ـ Êء Ú»ال ã| تَر{× أو ُزخُرٍف ِمن َبيٌت لک يكوَن أو

wا@, اXعمول اXتعارفة اXواّد غ� من أيى زخرف@, من Ø ãمب� بيت لک يكون أيى
Fًنق اXتعال Mا من الكFم وهذا اXعروف@/ عن خارجة أجناس من وغ�ه @كالذهب
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٣٣٥ زرب

الزخرف بكلمة تعا& Mا Ø(فع ذهب@, من بيت لک يكون أو قالوا@: م Øuفٕا قوGم@/ عن
خارج وأ@نّه ٕاظهارهم وهن ٕا& لFٕشارة منه@: البيت بناء مورد ã| الذهب ع� اXنطبق

اXعروف@/ عن
/@٢٤ . ١٠ ـ يََّنْت وازَّ ُزخُرَفها رُض أ:َ أَخَذِت ٕاذا Øَح�

العشـب من وقصد وتدب� زراعة غ� من بالطبيعة مyا ويظهر Oرج ما أيى
/@Fyبي التغاير ع� يدّل الزخرف بعد الزينة وذ@كر وغ�ها@, واXتجّمدات Fٔوالك

والزعف وتزّيده@, ء ãÏ¾ ذهاب = الزهف ومواّد اXاّدة هذه ب� التناسب ٕاّن Øj
وطول@, ارتفاع @= والزخر بثقل@, ØãÏÉXا @= والزحف اXزّلة@, @= والز» وفضل@, سعة =

ومع�@/ لفظاً موجود وIّسن@: Ø(تك@ = والزخف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زرب@:

مثله@, ريبة والزَّ لغة@, رب والزِّ زروب@, وا+مع ,@sالغ َحظ�ة ْرب@: الزَّ ـ مصبا
الوسائد@/ :@ Ø ãèرا والزَّ الصائد@/ قVة والزريبة@: ,@mوكرا كرZة مثل َزرائب وا+مع

ُزروب@/ Fzف وا+مع ,@sالغ موضع رب@: والزِّ ْرب والزَّ الَمْدخل@/ ْرب@: الزَّ ـ لسا
من وهو َزْرباً@, ا Ôwازر sالغ َزَرْبُت تقول خشب@/ من sالغ حظ�ة ريبة@: والزَّ رب والزَّ
ريبة@: والزَّ ْرب والزَّ فيه@/ دخل ٕاذا انزراباً رب الزَّ ã| وانزرَب الَمدخل@/ هو الّذيى الَزرب
وقيل الُبُسط@, :@ Ø ãèرا والزَّ ُبع@/ السَّ Û Òíمُك ريبة والزَّ للصيد@/ فzا يgن الصائد Jتفرها Jب
من والواحد ا§ارق@/ الصحاح@: ã|و الطناِفس@/ هيى وقيل عليه@/ واتّكٔي ُبسط ما @كّل

ØFفل ازرّب@, وقد ُخÍÉة@, وفيه واaّر اصفّر ٕاذا النبت Ø ãèَزرا أّن ورويى َزْربّية@/ ذلک @كّل
Ì»وتُك ذو@اòمل وقيل@الِبساط الّنبت@/ Ø ãèَبزرا وها Ø{ش الُفُرش@والُبُسط ã|@لوانIٔا رأوا
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زرب ٣٣٦

مَسيل ْرب@: والزَّ صنعته@/ ع� كان وما ا¡�ßيى القِطُْع ْرِبيَّة@: والزَّ ,@ ØËÉوت وتفتح زاvا
اIٔصفر ْرياب: والزَّ رياب@الذهب@/ الزِّ : ãèعراIٔابن@ا سال@/ ب@ٕاذا ßÌ Òºاء@وXا وَزِرَب اXاء@,

اñXاب@/ ã| لغة زراب ßXوا قال رزاب@/ ßXوا زراب ßXا للمñاب@: ويقال ء@/ ãÏ¾ كّل من
وما ا¡�ßيّة القُطوع وهيى سان@, ß¡ا Ø ãèالزرا وله َزربّية@, ع� قاعداً رأيته ـ أسا
رب@: الزِّ ã| م Ô{وزربت@ال وَزرائ}ا وُزروwا وَزِريبxَا @َزْرwا ã|@sوالغ َصنعxا@/ ع� @كان
ت Ø{ش قVُته@, وهيى َزريبته ã|و َزربه ã| الصائد ـ ا£Çاز ومن فانزرَب@/ فيه أدخلته

م@/ Ô{ال بزرب
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

كالورود مستور@, Tفوظ Tّل ã| الورود هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
وwذا وزريبته@/ حظ�ته ã| sوالغ ُمكتّنه@, ã| السبع وورود الصائد@, من الَمكْمن ã|

Uصوص@/ مس� ã| اXاء سيFن ع� يطلق اIعتبار

عدل@/ زيد باب من اXوضع تلک ع� ْرب الزَّ وٕاطFق

وهيى فارسيّة لغة من مأخوذة اIٔصل ã| كوuا فالظاهر :@ Ø ãèوالَزرا الَزْربيّة وأمّا
ذهبّية@/ ألياف من اXنسوج أيى زرَبفت@, ـ@

ا¢Çصوصة البسط ã| تستعمل غالية خاّصة منسوجات عن عبارة ْربّية@: فالزَّ

ا¡�يى بالقِطَع ْرِبيّة الزَّ اXع�تفس�هم ع�@هذا ويدّل الطنافس@وا§ارق@والفرش@, من
صنعته@/ ع� كان وما

النبت من أو ء ãÏ¾ كّل من اIٔصـفر ]ع� ـ َزْرياب ـ كلمة تكون أن وI@يبعد
اIٔصفر@/ ِوجدان أيى َزْرياب@, ـ وهيى أيضاً الفارسيّة من مأخوذة
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/@١٦ . ٨٨ ـ َمبثوثَة Û ãèَوزرا َمصفوَفة اِرُق Ò̂و
والبسـاط واللحاف للِفراش Vال«Îا ã| منت¿Ìة غالية عالية منسوجات أيى

وغ�ها@/

أيضاً العـ)يّة اللغة ã| اXاّدة أّن زرب@: ـ@ ماّدة ã| الواحد اIٔصل ع� ويدّل
:@ الع)يى القاموس ã| Fك ا¢صوص@, ا+ريان ]ع�

تسّخن@/ ـ وأحياناً تدّفق@, سال@, جري@, JزوَربL

الزحف ã| Fك متشاwاtا@, ã| مأخوذ والتحّرك ا+ريان مفهوم أّن ٕا& مضافاً
وغ�ها@/ والزرف والزخر والزّخ والزهف

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زرع@:
أنبته ا¡رث@: Mا وزرع للزراعة@/ حرثها زرعاً@: اIٔرض ا¡ّراث زرع ـ مصبا
الّنبات@/ حصدت@الزرع@أيى ومنه@يقال تسمية@باXصدر, ما@استنبت@بالبذر والّزرع وأ^اه@/
ذلک من والُمزارعة وا+مع@ُزروع@, ,@ ّ طريى غّض وهو Iّٕا وI@يسّمي@زرعاً بعÎÉم@: قال
وازَدرع@: الزرع@/ مكان والَمْزرعة@: مyا@/ Oرج ما ببعض اIٔرض ع� اXعاملة وهيى

الَمْزرعة@/ والُمزَدَرع@: حرث@,

الُمزَدرع@/ ومكانه معروف@/ فالَزْرع ء@/ ãÏ¿ال تنمية ع� يدّل أصل زرع ـ مقا
اIٔرض@/ ã| البذر طرح الزرع يقول بعÎÉم وكان التنمية@/ الزرع أصل اòليل@: وقال

كلب@/ وزارع@: واحد@/ كلّه ذلک ã| واIٔصل نبت@/ Xا Ëºٕا والزرع
ـ البـ¿Ìيّة دون اÇ×GIٕيّة باIٔمور تكون ذلک وحقيقة اIٕنبات@, الزرع@: ـ مفر

ãالّـ� لFٔسباب Fًفاع فلكونه العبد ٕا& نسب وٕاذا الّزاِرعون@/ Lُن أم تزرعونُه Ôrأ أن
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ـ اXزروع عن به Ø(وُع مصدر اIٔصل ã| والزرع كذا@/ تقول@أنبّت Fك الزرع@, سبب هيى
والُمـزِرع تشـبzاً@/ ولَدك@, Mا َزرَع ويقال /@hكر ومقاٍم وُزروٍع َزْرعاً@, بِه فنُخِرُج@

الزارع@/

طرح أيضاً@: رع والزَّ وُمزَدرع@/ َمزرعة وموضعه الزروع@, واحد رع الزَّ ـ صحا
زرعه :@ Ø ãللص� وتقول أنبته@/ أيى تعا& Mا زرعه يقال اIٕنبات@, أيضاً@: ْرع والزَّ البذر@/

ث@/ ÒVاح وازَدَرَع@: ج)ه@/ أيى Mا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

أن ٕا& اIٔرض ã| البذور طرح جريان هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
هذا وباعتبار ,@ ّ اXصدريى باXع� رع الزَّ عليه يطلق ا+ريان هذا fجموع النبات@, ُينبت
وما الزراعة من ّ اòارجيى الوجود فكأ نّه ْرع@, الزَّ أيضاً منه ا¤صول ع� يطلق اXع�
وهو ْرث Ò¡ا زمان يظهر وبقاًء ٕاحداثاً معناه و[اميّة الزرع تgيل بعد Øj منه@/ يVاءي
ا¡صاد أوان يصل ا¡رث زمان بعد Øj وكFله@/ اخÍÉاره منxي ٕا& ا¤صول بلغ ٕاذا

ا¡رث@/ ـ@@راجع
/@٦٤ . ٥٦ ـ الّزاِرعون ُن ÒL َتزَرعونَهأم Ôrأ@أن ُرثون ÒI ما Ôrأفرأي

/@١١ . ١٦ ـ يتوَن والزَّ رَع الزَّ بِه َلكُم ُينبُت

/@٢٧ . ٣٢ ـ َزرعاً ِبِه فنُخرج ُرز Ô0رضا ٕا3أ:َ اXاَء َنسوُق أ@نّا يََروا Òn َأو
حصول ã| اXقتضية اIٔسباب فٕاّن ا¡قيقة@, سبيل ع� تعا& Mا الزرع@ٕا& نسبة
والر´ والقمر والشمس اXساعد واGواء واXاء كالVاب اXتعال@, Mا من كلّها الزراعة
اIٔمر@, oتنظ ã| ٕانسان مبا¾Ìة اIٔسباب ومن Iّققه@, يلزم ما وسائر وطبيعته والبذر
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ونظره@/ وقّوته حوله يديى وب� Mا خلق من أيضاً وهو

Ú Ôj وُزروع@, وُعيوٍن َجنّاٍت ِمن َترُكوا كَم يل@, ÒKو وُزروع ِمنأعناٍب وَجنَّاٌت
ألواُنه@/ تلفاً@ ÔU َزرعاً بِه رُج ÔO

/@٢٩ . ٤٨ ـ َشطْأه كََزرعأخَرَج إ:Sيل ã| ومثُلهم

اXبالغة ع� للدIلة ]Fحظات@: يتحقّق ا Ø̂ ٕا اòارجيى الع� ع� اXصدر ٕاطFق
ومـرآة حاصلة ونتيجة ّ خارجيى مَظهر اXوجود أّن ٕا& ولFٕشارة عدل@, زيد ã| Fك@
البذر طرح من عمل ما تَمع ÔV اòارج ã| الزراعة من يُري ما فٕاّن رع@, الزَّ ã| Fك للعمل
الع�@: ع� ٕا&@الدIلة مضافاً اIٕطFق هذه ã>ف @اòارج@/ ã| واIٕنبات@, والVبية ãPوالس

أيضاً@/ وصفّية جهات ٕا& ٕاشارة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زرق@:

قتل@: باب من َزْرقاً بالر� وَزَرقه الع4ة@, من أخّف قص� ر� زراق@: ßXا ـ مصبا
اIٔلوان@, مـن والزرقة ذرق@/ ]ع� وÍÈب قتل ãèبا من َزْرقاً الطائر وَزرق طعـنه@/
والفعل @أزرق, ã|ء@الصاFلل ويقال ر/ Ö Ôaو راء Ö Òa أaر مثل َزْرقاء, dن ُIٔوا أزرق, والّذ@كر

َزِرَق@/

َزرقاء@, وع� وازراّقت@, وازَرّقت عينه وَزِرقت وُزرقة@, َزَرق عينه ã| ـ أسا
َزرقاء@/ ونطفة ُزرق@, أِسنّة أزرُق@, سناٌن ـ ا£از ومن زراق@/ ßXبا وزرقه ُزْرق وعيون
رقة والزُّ @كان , Aالبياضحي رقة الزُّ ِسيده@: ابن الع�@/ ã| رقة الزُّ الxذيب@: ـ لسا
ازرقاقاً@, عينه وازرقَّت بياٌض@/ سواَدها ÏØ¿يتغ أن هو وقيل@: الع�@/ سواد ã| ُخÍÉة
اòمر@/ ْرقاء الزَّ أبو@عمرو@: الصفا@/ شديد الزرق Øب� أزرق@: ونَصل ازريقاقاً@/ وازراّقت
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أعيyم ازرّقت معناه ا Ø̂ ٕا ِسيده@: ابن قال ِعطاشا@/ ثعلب@: Ìه Ø»ف ـ ُزرقاً يومئٍذ ـ وقوله
ٕاذا َزرقاً@: زراق ßXبا زرقـه وقد ينالونه@/ I Dف طاِمع� ُزرقاً ويقال العطش@/ شّدة من
عيـنه وزرَقْت به@, ورماه Lوه ه أحدَّ َزرقاً@: وبب½Íه بعيـنه وزرقه به@/ رماه أو طعنه
فانزرق@/ وراء@, ٕا& أّخرته أيى الرحَل الناقة وزرَقت بياÎÈا@/ وظهر انقلبت ٕاذا :@ Lويى
َزّراق@: ورجل ِمزراق@/ الناقة ويقال@لتلک ظهره@/ ع� Pاستل ٕاذا الرجل@انزراقاً وانزرق

منه@/ مأخوذ والزورق بطنه@, ã| ما رمي ٕاذا الرجل َتزورق ويقال خّداع@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ٕامالة أو ا+ملة ã| تنحيته أو لعضو ٕامالة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
ٕاذا ÇLويى عينه وزرقت ÇLوه@/ نظره أحدَّ ٕاذا بعينه زرقه فيقال عضو@/ ]4لة هو ما
Pاستل ٕاذا وانزرق يناله@/ I Dف طمع ٕاذا فيه وزرق بياÎÈا@/ وظهر وانقلبت ٕاليه مالت
ٕا& أماله ٕاذا نصله وزرق أّخرته@/ ٕاذا الرحل الناقة وزرقت ٕاليه@/ وانقلب ظهره ع�
الشّدة@/ من حّولت ٕاذا العطش من عينه وازرّقت طعنه@/ أيى وزرقه وهيّأه@/ العدو جهة

ودفـع@/ تنحية @= فالزين@ wا@: اXتشـاwة اXواّد دIلة اIٔصل هذا ع� ويدّل
= الزّل مزّلة@/ @= لْْق@ الزَّ ٕازالة@/ @= الزعج@ ورود@/ @= رب@ الزَّ دفع@/ مع سوق @= @ والزجيى

/@ والّزويى الّزوال@/ /@ @التنّحيى = الزوح@ هكذا@/@

/@١٠٢ . ٢٠ ـ ُزرقاً َيومئٍذ Òرم� Ô£ا ÔÌ Ô¿ ÒLو وِر الصُّ ã|ُينَفخ يَوَم

بالذنب@, Mا عن كالقطع ا¡ّق@, خFف ع� القطع هو رم Ò+وا اIٕجرام أّن سبق
واòطيئات@/ الذنوب أثقال وفيه عنه ومنحرف ا¡ّق عن منقطع هو مَن فالُمجرم

اFòف أثقال ويَري عمله سوء ٕا& يتوّجه ا+زاء@: يوم ã| Ì¿ ÔJ ٕاذا فالُمجرم
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ٕا& النظر فيُحّد عليه@, والطغيان العدوان وظلَمة نفسه ع� والعصيان اòطاء وأوزار
شكل وينحرف ظهره@, عن اIٔثقال ويؤّخر بدنه@, قوام وZيل ب½Íه@, وينقلب مس�ه@,

يناله@/ I Dف ويطمع اIبتFء@, شّدة عن وجهه

/@>O I Fك وجيه فغ� اIُخر@: التفاس� وأمّا فzم@, رق الزَّ حقيقة وهذا

عن وميل يى تنحِّ فٕانّه :@JæÊºآ ا¢صوصL@كبود ع�اللون اIٔزرق ٕاطFق وأمّا
الشـّدة أو اòوف عند الوجه ã| يVاءي أيضاً اللون وهذا ضعيف@/ وتلّون البياض@,

أيضاً@/ الكرZة اwIية ã| الكلمة فتشمله واIبتFء@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زري@:

وقال به@/ واسxزأ عابه وِزرايًة@: وَزرية رمي@, باب من َزْرياً عليه زري ـ مصبا
وتـزّري وازدراه@, شـيئاً@/ يَعّده Iو عليه ُينِكر الّذيى اIٕنسان ع� الزاريى :@ Ø ãæالشيبا

به@/ tاون ٕازراًء@: ء ãÏ¿بال وأزري كذلک@/ عليه@,

ِعبَت ٕاذا عليه@, َزريُت يقال به@, والxاون ء ãÏ¿ال احتقار ع� يدّل زري@: ـ مقا
به@/ ق½ÍØت به@: وأزريَت عليه@/

ِعبَت ٕاذا وَزَرياناً@: َمْزِريـة عليه َزريت زيد@: أبو قال ـ ٢٤٦ . ١٣ الxذيب
قال@: عمر@/ ع� الّزاريى ا Øv@أ يا ـ عبـته ٕاذا عليه@: زّريت السّكيت@: ابن وقال عليه@/
وعنفه@, عاب ٕاذا عمله@: عليه زري الليث@: وقال به@/ ق½ÍØت ٕاذا ٕازراًء@: به وأزريُت

به@/ مُزرًي وهو به أزري فقد َعيْباً أخيه ع� أدخل وٕاذا قال@:

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
شخص@, ٕاظهار ع� وهونه ء ãÏ¾ ã|نقص هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن

به@/ والxاون التنقيص أيى

والتقص� واIسxزاء واIحتقار والعنف العيب ـ oمفاه اXع� هذا ٕا& ويرجع
هذه فٕاّن والنقص@, والصغر وا¡قارة الضعف وب� بيyا الفرق يظهر وwذا وأمثاGا@/
واّدعائه آخر شخص ٕاظهار جهة من I هو@, حيث من ء ãÏ¿ال نفس ã| تFحظ ãæعاXا

عليه@/

والصغر الكيف@, جهة من العظمة تقابلها وا¡قارة القّوة@, تقابله الضعف ٕاّن Øj
وا¦ام@/ الgال يقابله والنقص الك)@, يقابله

/@٣١ . ١١ ـ@ @ َخ�اً ا) م Ô Òzيُؤت لَْن أعُينكُم تَْزَدِريى ِللَّذيَن َو:أقوُل

واIختيار@, اXطاوعة ع� ويدّل ,@ ازترايى وأصله ,@ الّزريى من افتعال اIزدراء@:
اIٔع� ٕا& اIزدراء ونسبة قصد@/ عن ء ãÏ¿ل النقص ودعوي اIٕظهار ذلک اختيار أيى
وا¡قيقة والعقل الفكر I الع� باستناد هو ا Ø̂ ٕا علzم اXّدعي اXوضوع أّن ٕا& ٕاشارة
من هيى ا Ø̂ ٕا وعظمته وقّوته اIٕنسان كFل أّن مع فقط@/ ظاهريّة جهة فله واXعنويّات@,

النفسانّية@/ وصفاته وباطنه روحه جهة
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زعم@:

للحجاز@, الزايى فتح لغات@: ثFث الزعم ã|و قتل@, باب من ÓFزع زعم ـ مصبا
ا¡Çنفيّة زعمت ـ ومنه القـول@, ]ع� ويطلق قيس@/ لبعض وك«Ìها Iٔسد@, وضّمها
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أخ)ت@, Fك أيى زعمَت@, Fك ال«Êَء ُتسقط أو ـ قوله وعليه قال@, أيى سيبويه وزعم
َكَفروا الَّذيَن َزَعَم ـ قوله ومنه اIعتقاد وع� كذا@, زعميى ã| يقال ع�الظّن@, ويطلق
وقال يتحّقق@/ Iو فيه يشّک Dف الزعم يكون ما Oوأ@ك :@ اIٔزهريى قال ُيبَعثوا@/ لَن أن
أو Fًباط يكون Dف يستعمل ما Oأ@ك :@ Ø ã}رزوXا وقال الكذب@/ عن كناية هو بعÎÉم@:
باطل@/ أو هو أحّق يدري I خ)اً قال ,@ ÓFزع زعم القوطّية@: ابن وقال ارتياب@/ فيه
صا¬ مَقول غ� قال َمزَعم@: Òغ� وَزَعم الكذب@/ مطيّة زعم قيل وGذا :@ ãèطاòا قال
َعـم والزَّ بـه@, كفلت ونفع@: قتـل باب من ÓFزع باXال وَزَعمـت كن@/ ÔZ I ما واّدعي
باب من يزعم القوم ع� وزعم اXال@, وأزعمتک به@, oزع فأنا منه@, Ëºٕا عامة@: والزَّ

أيضاً@/ oزع فهو تأّمر@, َزعامة@: قتل

التكفّل واwIخر يق�@, Iو صّحة غ� من القول أحدYا أصFن@, زعم@: ـ مقا
كفروا@/ اّلذين َزعم ـ صّحة غ� ع� القول وهذا عم@, والزُّ عم الزَّ ـ فاIّٔول ء@/ ãÏ¿بال
وهيى عـوم الزَّ الباب ومن مَطمـع@/ غ� ã| طمع أيى َمزَعم غ� ã| َزعم الباب ومن
زعم ـ اwIخر واIٔصل الكذب@/ والðّعم@: /@ باIٔيديى فُتغَبط yا ßd ã| يشّک ã�ّال زور Ò+ا
أيى باIُمور يزعم السيّد Iّٔن السيادة وهيى عامة الزَّ الباب ومن به@/ كفل ٕاذا ء ãÏ¿بال

الَمْغنم@/ من السيِّد حّظ عامة الزَّ ويقال wا@/ يتكفّل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وليس موثّق أساس ع� يبت� I اعتقاد هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
يقينّية@/ وأصول مقّدمات من ]أخوذ

الواقـع تطابق I صحيحـة غ� موارد ã| اللفظ@: هذا ã| يسـتعمل ما Oوأ@ك
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زعم ٣٤٤

ُتْسِقَط أو :@JصL Ø ãللن� خطاباً قوGم ã| Fك اّدعاًء@, اXورد هذا ã| يطلق وقد وا¡قيقة@,
/@٩٢ . ١٧ @ـ@ ِكَسفاً َعلينا@ َزعمَت F كَ Êَء@ Ú»ال

تعا&@: قوله ٕا& ٕاشارة

/@٩ . ٣٤ @ـ@ Êء Ú»ال ِمَن ِكَسفاً َعلzم ُنسِقْط رَضأو أ:َ ُم ß ßw ِسْف Ö ÒK نََشأ@ ٕان

اIستعFء@, ع� تدّل َع�@, Mرف استعملت ٕاذا اXاّدة فٕاّن اIٕمارة@: مفهوم وأمّا
الزعامة جهة من wم ونفوذه علzم وتسلّطه آخرين شخصع� زعيميّة استعFء أيى

ã|و اIٔمر@, جهة من اIٕمارة ã| اIستعFء أّن Fك الشخصّية@/ واIٔفكار واIعتقادات
من السلطنة ã|و علzم@, ٕاماماً كونه جهة من اIٕمامة ã|و ا¡كم@, جهة من ا¡كومة

التسّلط@/ جهة

اIرتباط ã|@ع�@الشّدة من@استعGFا@بالباء@الدالّة يستفاد فهو مفهوم@الكفالة: وأمّا
يدّل باXال@: زعمُت فقوGم Îيداً@, Ò¾ باِ) ×� كَ ـ تعا& قوله ã| Fك ا¡كم@, ã| والتأ@كّد
منه يستفاد اXع� وهذا اXال@, ٕا& بالنسبة واIعتقاد الّزعم تعلّق ã| وشّدة تأ@كّد ع�

ا¡كم@/ ٕاجراء تأ@كّد وIقّق التكفّل
/@٧٢ . ١٢ ـ Õoَزع به وأنا بَع� ُل ßa به جاَء ْن Ò ßXالَمِلکو ُصواَع َنفِقُد قالوا@

/@٤٠ . ٦٨ ـ oَزع ِبذلَک م Øv@َأ َسْلُهم باِلغة@/// َعَلينا َلكُمأZان أم

خصوصه@/ ã|و باXوضوع ا¡كم تعلّق ويتأ@كّد اXورد@, هذا ã| شديداً معتقد أيى

واIعتقاد@/ الّزعم تعلّق ã| التأ@كّد هذا يستفاد هو ا Ø̂ ٕا التكفّل fفهوم
Ôrزعم ٕان @كاُء@, ÒÌ Ô¾ فيكُم م Ô Úu أ Ôrَزَعم الَّذيَن ُيْبَعُثوا@, لَن أن َكَفروا الَّذيَن َزَعَم

تزعمون@/ Ôrُكن ما َعنكُم وضّل ِبَزْعمهم@, ِ(ِ هذا فقالوا ,@ ِ(ِ أولياُء أ نَّكُم
Tكم@/ أساس ٕا& اXستندة غ� اIعتقاد ]ع� كلّها اXوارد هذه ã| فالزعم
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٣٤٥ زفر

والظّن الشّک oمفاه وأمّا اòاّص@, اIعتقاد هيى اXاّدة مفهوم حقيقة أّن فظهر
اIٔصل@/ من فليست وغ�ها@: والبطFن والكذب والقول

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زفر@:

منه@/ لوع الضُّ تنتفخ Øالنفسح� ترّدد فالزف�@: َزف�@, فzا م ÒG قاَل@ زفر@: ـ مفر
َزوافر@/ ا¡اِمFت@للFء لFٕماء وقيل فيه@َنَفُسه@/ فVّدد ]شقّة Iّمله ٕاذا فFن@كذا@: وازدفر

وع� aله@/ يزِفره@: زفره وقد /@ Õَزف� وله ,@� الثَّكْ َزفرة يزِفر رأيته زفر@: ـ أسا
ومن الِقـَرب@/ Jملن ٕاماء زواِفر@: وGم منه@/ َيزِفر ثقيل ل ßa اIٔزفار@: من ِزفر ظهره
قومه زاِفر وهو اIٔثقال@/ عنه يزِفرون م Øu@Iٔ لعش�ته وزواِفره@: زاِفرته وهم ـ ا£از
وأسباب أعمدة زوافر@: و£Çدهم أعبائهم@/ وحامل سّيدهم السلطان@: عند وزاِفرtم

تقّويه@/

اIٔصوات@/ ع�@صوتمن واwIخر ل@, ßa ع� يدّل أحدYا أصFن@, زفر: ـ مقا
ُزَفـر@, الّرجل يى Ùd وبذلک aله@/ ٕاذا وازَدفره@: أزفار@: وا+مع مل@, ß¡ا ْفر@: الزِّ فاIّٔول

Gا@/ مطيقاً باIٔموال يزدفر Iٔ@نّه
فـر والزِّ مل@/ ß¡ا فر@: والزِّ aله@/ َيزِفُره@: مل ß¡ا َزَفر قولک مصدر فر الزَّ ـ صحا
ا¡Fر@, صوت أّول ف� والزَّ فـ�@/ الزَّ له يقال للشّدة النَّفَس واغVاق الِقـْربة@/ أيضاً@:
ËºIٕوا َيزِفُر, َزَفر وقد وال¿Îيق@ٕاخراُجه@/ النََّفس@, ٕادخال ف� الزَّ Iّٔن Îيق@آخره@, Ú¿وال
َفر: والزُّ وسط@الفرس/ فرة: والزُّ الداِهية/ ف�: والزَّ يسكّن@/ ا Ø[ور فرة,@وا+مع@َزَفرات@, الزَّ

السيِّد@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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زفر ٣٤٦

والتحقيق@:
ماديّاً ذلک@, حاله استقضاء مع ء ãÏ¾ّملI هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
العشـ�ة والزاِفـرة@: أهله@, Iٔعباء ا¡امل السيّد ع� يطلق فالّزاِفر معنويّاً@/ أو @كان
الرجل الشجاع, الرجل اIٔسد, الضخم, ا+مل كُسدًي: َفر والزُّ Iٔثقال@الرجل@/ ا¡املة
طـبايعها ÏÉقتÇ[ الصـفات وهـذه معنوّية@, أو ماّدية صفة Jمل مyا وكّل ا+واد@,
قصبة ã| الوارد التنفّس هو فعيل@: ف� والزَّ منفصلة@/ خارجيّة باُمور وليست وذواtا@,

الواردة@/ الداهية الرية@,

/@١٠٦ . ١١ ـ@ Îيٌق@ Ò¾و Õَزف� فzا م Ô ÒG اِر النّ ãَف� َشَقوا الَّذيَن فأّما
/@١٠٠ . ٢١ ـ@ :@َيْسَمعون@ فzا وُهم Õَزف� فzا م Ô ÒG

ا+Ê»Çنيّة ا¡Çياة ٕادامة جهة ã| التحـّمل من نوع وفيه عميق تنفّس ف� فالزَّ
وخروجه التنفّس Iرتفاع اIرتفاع@, ]ع� ال¿Îق من وهو يقابله وال¿Îيق والبدنّية@/
مـوارد ã| يتحّصل ا Ø̂ ٕا ا¤سوس اXمتّد العميق التنفّس من النحو وهذا القصبة@, من

/@oلIٔا Øn@والتأ والشّدة اIبتFء
وتتوقّف اIٕحساسات عن Zنعه ع�@اIٕنسان: استو& ٕاذا الشديد اIبتFء وهذا
اòارج عن ارتباطه وينقطع خطاباً Iو خ)اً يسمع Iو اIٕدراك@, عن البدنيّة حواّسه

الظاهرّية@/ ا¡واّس أقوي السامعة أّن مع

Lفٕاّن اIٕنسان نَفْس مقام ã| ف� الزَّ وأمّا ,@Ë»+ا ã| Øn التأ أثر اXع� هذا ٕاّن Øj
Jالكثافة IضمحFل اللطيف@, والبدن النفس ٕا& يرجع ما هو اwIخرة nعا ã| اIٔصل
وامـتFء فآناً آناً القلب ع� وهجومها الرذيلة الراسـخة الصفات Iّمل ٕا& fرجعه
الصفات اسـتيFء من النحـو وهذا ال¿Îيق@, بصورة وٕاخراجها دفعها Øj مyا القلب

منه@/ أشّد ابتFء يتصّور I شديداً Ó ØFوغ Ìاً Ø»I يوجب النفس ع� الظلFنية
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٣٤٧ زّف

/@١٢ . ٢٥ ـ وَزف�اً َتغّيظاً ا ÒG ُعوا ß Òd َبعيٍد َمكاٍن ِمن م Ô Ötَرأ ٕاذا

يسمع Mيث وتغيّظت حالxا ت Øتغ� ورأtم@: ا£رم� قابلت ٕاذا Øsجه ٕاّن أيى
ٕالzا ا¢الف� جلب من@زفرها@: واXراد غيظها@وزفرها@/ من التغّيظ@, شّدة من صوت Gا

وٕاخراج@/ ¾Îيق Gا وليس ويتصّور@, Zكن ما أشّد ع� وaلها

الصـفات رذائل مواجهة نتيجة ã| تتمثّل ا Ø̂ ٕا هذه@: Øsجه ٕاّن نقول أن وNوز
وٕازالxا@/ ال¿Îيق@وتنحيxا ZIكن@لصاح}ا @النفس@Mيث ã| وثبوtا@ورسوخها@و[كyّا

َمزيٍد@@/ ِمن َهْل وتَقوُل Eمتeَِٔت َهِل Ò Ús0ه نَقول يَوَم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زّف@:

الّزفاف@: ËºIٕوا قتل@, باب من َزفّاً زوجها ٕا& العروس النِّساء زّفت ـ مصبا
أÌºع@, ÍÈب@: باب من يزّف الرجل وزّف لغة@/ باIٔلف@: وأزفxا ٕاليه@, ٕاهداؤها وهو

الزفيف@/ ËºIٕوا
أÌºع, ٕاذا َزفيفاً@: oالظَّل زّف يقال ء@, ãÏ¾ كّل ã|@خّفة ع� أصل@يدّل زّف: ـ مقا
ٕاليـه فأقبلوا ـ@ أÌºعوا سـ�هم@: ã| القوم وزّف زوجها@/ ٕا& العـروس ُزّفت ومنه
قد حلمه@: طاش Xن ويقولون خّفة@/ أيى َزفزفة Gا الشديدة الر´ فزاَفة@: والزَّ يَِزّفون@/

وأله@/ زفَّ

النعام@/ َعْدو وقيل@أّول اòطو@والسكون/ مع@تقارب ãÏ¿Xا Ìºعة الزفيف: ـ لسا

ã| ذلک ويكون طو@, Òòا ومقاربة اÌºIٕاع فيف الزَّ :@ ãæاللحيا وقال ميل@/ كالذَّ هو وقيل
الر´ وزّفت أÌºعوا@/ مشzم@: ã| القوم وزّف اللغت�@/ أبعد وأزّف وغ�هم@, الناس
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زّف ٣٤٨

َترامي@بنفسه@/ @ط�انه@وتزفزَف: ã| @ودامت/@@وزّف@الطائر ليّناً هّبت@ُهبوباً @وزفزفت: َزفيفاً

فيف@: والزَّ اIٔرض@/ من وقرب جناحيه بسط ٕاذا الطائر: زّف ـ ١@.@٩٠ ا+مهرة
Ìºعة@/ فيه ãÏ¿م وهو اIٕبل ãÏ¿م من ÍÈب

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وتفـّكر@/ دقّة مع وا¡ركة ãÏ¿Xا Ìºعة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
استعGFا@/ موارد bيع ع� ينطبق اXفهوم وهذا

= والّزوف دافع@/ مع وحركة ãÏ¿م @= الّزحف ـ@ ومواّد اXاّدة ب� ما >O@Iو
Ìºعة@/ = والّذّف وخّفـة@/@ Ìºعة = ã|والز سـيFن@/@ = والّذرف @/@ ãÏ¿م ã| Vتبخـ

ومع�@/ لفظاً التناسب من @ال«Ìعة@: = والّزرف

الفكـر لوازم ومن غـ�ه@, ã| أو ٕانسـان ã| يكون أن من أعّم اXفهـوم ٕاّن Øj
والعFقة طو Òòا وتقارب اIٕضطراب اللِّينة@والسكون@واIٕطمينان@واòّفة@وعدم والدّقة@:

اXورد@/ ÏÉو]قت Mسبه موضع كّل ã| وال«Ìعة@/ ا+ناح وبسط

/@٩٤ .@٣٧ ـ َليه@يَِزّفون ٕا فأقَبُلوا بالَيمين@, ÍÈباً م Öz َعلَ اَغ فر م@/// ßxGاَغ@ٕا3آ َفر

ٕاليه Òماِش� oٕابراه مسكن ٕا& أقبلوا مÍÉوبة@: منك«Ìة آxGم رأوا ØFفل أيى
حقيقة ع� ح�يَطّلعوا Ìºعة ã| فهم ذلک ومع ٕاليه اIٔمر نسبة ã| وا¡ساب بالتفّكر

اIٔمر@/
باXاّدة@/ الكرZة اwIية ã| التعب� لطف فظهر

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٤٩ زقم

زقم@:
أ@كل من الِفعل@, الزقم@: اòليل@: قال اIٔ@كل@/ من جنس ع� يدّل ُأَصيْل ـ مقا
فـFن تزقّم يقول@: العـرب بعض ٕاّن ُدريد@: ابن وذ@كر اIبتFع@/ واIزدقام@: ّقوم@/ الزَّ

¾Ìبه@/ ã| أفرط ٕاذا ,@ Òéّالل

ØXا عبّاس@: ابن قال أ@كله@/ قم@: والزَّ وُزبد@, [ر فيه Gم طعام Ëºٕا ّقوم@: الزَّ ـ صحا
ه@, Øeðن بـد بالزُّ ا¦ر جهل@: أبو قال :@oأ:ث َطعاُم ّقوم الزَّ ةَ َشَجَر ٕانَّ ـ تعا& قوله نزل
ياط�@/ الشَّ ُرءوُس @كأ@نَّه َطلُعها oح Ò0ا أصل ã| رج ÒH َشَجَرة ا Úuٕا ـ تعا& Mا فأنزل
لقوم@/ Ô¡ا لقوم@: والزُّ التلّقم@/ والðّقم@: ابتلعه@, أيى فازدeه ٕايّاه أبلعته أيى َء ãÏ¿ال وأزeته
أعـرض@, ورقـه أّن Iّٕا الرمّان كشـجر نبت زقوم@: ـ ٣٣٧ ـ التذكرة ٕاحياء
حّب داخله كاIٔهليلج@, \راً لف ÔO ما ومنه ,@�dكاليا والبياض اÍÉòة ٕا& وَزهره

Ìºيعاً@/ ا+راح يُلحم وورقه وا¡جاز@, بالقدس يكون ,@Ë»كالسم@
الزعرورة@/ شجرة الزعرورة@, JزقّومL ـ قع

/@ ãا+ب� التفّاح أو الكيلدار هو زعرور@: ـ ٣٣٧ ـ التذكرة ٕاحياء
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ولعـّل وبالقهر@/ اIبتFع بطـريق اIٔ@كل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
وزان عـ� للطبع@, مطبوعة غ� ا Øu@أ ]ناسبة اIٔشجار من أنواع ع� الزقّوم ٕاطFق

وَدّيوم@/ قَيّوم

َطـْلُعها oج Ò¡ا أصل ã| رُج ÒH َشَجرةٌ ا Øuٕا ّقوم@/// الزَّ َشَجرةُ أم نُُزً: Õَخ� أذلَِک
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زقم ٣٥٠

/@٦٢ . ٣٧ ـ ِمyا @كلوَن Ð: م Ô Úuفٕا ياط�@, الشَّ ُرؤوس @كأ@نَُّه

/@٤٣ . ٤٤ ـ الُبُطون ã| ã�يَغoأ:ث َطعاُم ّقوم الزَّ ةَ َشَجَر ٕانَّ

ِمـyا fاِلئـوَن َزّقوم ِمن َشَجر ِمْن @ِكلوَن Ð: بون الُمكذِّ الّضـالُّون ا Ûv أ ٕانَّكُم Ú Ôj
/@٥٢ . ٥٦ ـ الُبطوَن

الصفات وهذه وحفوصة@, ومقاومة ويبوسة وحرارة حّدة له شجر هو الزقّوم
النار@/ مقابل ã| ØDس Iو ا¡اّرة@, اXنطقة ã| ØDس Iو وتزيدها@, العطش ã| تشتّد

اXتظاهر النابت فالشجر@: والباطنّية@: اXعنويّة جهة من وأمّا اXاّدة@, بلحاظ هذا
Çجب Ô¡ا أعظم من وهذا والُعجب@, والتشّخص النفس رؤية وهو اIٕنسان@, قلب ã|
تعا&@, ا¡ّق رؤية مع Q@Iتمع النفس رؤية فٕاّن اXتعال@, Mا ٕا& السلوك ã| واXوانع

وTجوبّية@/ ظلمة كّل ومنشأ رذيلة كّل مبدأ الصفة وهذه

/@F Ô Ôtَسْوآ F ÒG َبَدْت ةَ جَر الشَّ ذاقا@ ØF َفلَ
الطعم@/ الذوق@, الشجرة@, راجع

الشجرة من والتذّوق التطّعم نتيجة فٕاّن الشياط�@: برؤوس الطَّلع تشبيه وأمّا
فٕاّن الشيطان بصورة يتمثّل اXع� وهذا ال¿Îود@, عن والبعد ا¡ّق عن ا¤جوبيّة هيى

صورته@/ ومظهر وجوده مركز الشيطان ورأس البعد@, ]ع� الشطن
وأمّا /@oا+ح مفهوم عموميّة مّر قد :@oح Ò0ا أصل ã| رُج ÒH ـ تعا& قوله وأمّا
يF_ه@/ Øح� oا+ح جنس من الزقّوم يكون أن فFبّد :@ ّ الظاهريى التفس� ع� بناًء

عن خارج وخصوصياtا اwIخـرة nعا جزئيات عن البحث ٕاّن مراراً وقلـنا
ا¤دودة@/ ٕادرا@كاتنا عن خارجة ا Øuفٕا ا¤ّقق@, الباحث وظيفة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٥١ زكَريّا

َز@كريّا@:
تلک ã| Fًمسـتعم ËºIٕا هذا وكان /@Mا يذكره مَن َز@كريّا@: ـ مقّدس قاموس
Iصيل ã| ß Ö�َوساعي ß� Ò¡صا وكانا أبيّا@, طائفة ومن الُمعمِّد@, Jيي أبو وهو اIٔزمنة@/

القدس@/ روح

تلميح@/ ذ@كر@, ِذ@كري@, JِزِكرL ـ قع

ظهر@/ عن حفظ تََذ@ّكر@, َذ@َكَر@, Jزا@َكرL

بن وعمران آذن بن زكريّا وكان آذن@, بن زكريّا هو ـ زكريّا ـ ٥٢ ـ اXعارف
زمـان ã| وكانا يعقوب@, بن vوذا سبط من ,@ Ø ãالن� داود ُولد من ,@oاليعاق بن ماثان
Ï»وعي Jيي وكان عمران@, بنت hمر اُخت عمران بنت أشياع زكريّا فðّوج واحد@,
فوضعوا شجرة@, جوف ã| دخل هرب ا ØX وهب@: قال اراً@/ ØS زكريّا وكان خالة@/ ãاب�
عـّز Mا فأوحـي ,@ أنَّ بدنه@: ٕا& اÇXنشار بلغ أن ØFفل للقطع@, الشجرة ع� اXنشار له
اثن�@/ قطع Øح� ,@ Ørَي nو فسكت اIٔرض@/ اقّلب أو أنينک عن تكّف أن ٕامّا وجّل@:

ولد من زكريّا :@ Ø ãèـغرXا سعيد ابن كتاب من ـ@ ٣٤ . ١ الفـداء ãèIٔ Í½ا¢ت
كفّل الّذيى وهو اراً@, ØS وكان العزيز@, كتابه ã| Mا ذ@كره نبيّاً وكان JعL داود بن سلDن
اُّم وكانت داود@, بن سلDن ولد من ماتان بن عمران بنت hمر وكانت ,@Ï»عي اُّم hمر
زكريّا زوج فكانت ايساع@, واdها حنّة اُخت ُمزّوجاً زكريّا وكان َحّنة@, ٕاdها hمر
اXسجد@, ã| غرفة زكريّا Gا ب� hمر ك)ت ØFفل ,@hمر زكريّا كفّل ولذلک ,@hمر خالة
فـقط@, زكريّا غ� hمر ع� يدخل I وكان للعبادة@, الغرفة تلک ã| hمر فانقطعت
ÇJيي وُولد /@/@@,@Mا من بكلمة مصّدقاً بيحيي زكريّا Ì Ø¿فب ج)يل تعا& Mا وأرسل
زكريّا موا Øtا بعل غ� من َولدت hمر أّن الzود علمت ØFفل أ¾Îر@, بستّة اXسيح قبل
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َز@كريّا ٣٥٢

مـعها@, زكريّا وقطعوا الشجرة فقطعوا عظيمة@, شجرة ã| واخت< فهرب وطلبوه wا
اXسيح@/ وIدة بعد قتله وكان سنة@, مائة Lو حينئذ زكريّا عمر وكان

الثـانية السـنة ã| الثـامن ال¿ÇÎر ã| ـ اIّٔول ـ زكريّا ـ@ hالقد العهد أسـفار
الرّب غضب قد ,@Fًقائ Ø ãوالن� ِعّد بن َبَرِخيّا بن زكريّا ٕا& الرّب كلمة كانت لداريوس

/@ Ú ã&ٕا ارجعوا ا+نود ربُّ قال هكذا@: Gم فقل آبائكم ع� غضباً

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

Í¼عاXا Jيي ãèأ آذن بن لزكريّا ليست زكريّا@: ٕا& اXنسوبة الرسالة هذه أّن
ã| لداريوس Í¼عاXا برخيّا بن لزكريّا بل اXيFد@, من قليلة سنوات بعد Ø|توXوا hرX

مyا@/ نقلناه ما ã| رأيت Fك اXيFد@, قبل اòامس القرن
ٕاثنان@/ اIٔنبياء ã| بزكريّا اXسّمي أّن فظهر

× Øæأ Ôhَمر يا قاَل ِرْزقاً ِعنَدها َوَجَد ا¤راَب َز@كريّا zا َعلَ Fَدَخَل ُكلَّ َز@كريّا َلها وكفَّ
النّاَس ُتَكلَِّم َأ@ّ: آَيتَُک قاَل ///@ بيَحييى Ìَك Ù¿ُيب اَ) ٕانَّ ه@/// بَّ َر َز@كريّا َدعا هنالِک لَِک@///

/@٣٨ . ٣ ـ أيّام ثeَثَة

عـمره أواخـر ã| له ُولِد Jيي وأّن Gا@, ومراقبته hرX زكريّا كفالة ع� تدّل
عاقر@/ وامرأته

لَُه فاْسـَتَجْبنا الوارث�@, Ôَخ� وأنَت َفْرداً ãæتََذْر : َربِّ َربَّه ناديى ٕاذ وَز@كريّا
/@ ٨٩ . ٢١ ـ@ َزْوَجه@ لَُه وأْصَلْحنا ييى Ö ÒJ لَُه َهْبنا َوَو

العظُم َوَهَن ã Ùæ ٕا َربِّ قاَل خفيّاً@, نداًء َربَُّه ناديى ٕاذ َز@كريّا عبَده َربّک ِة Òaَر ِذ@كُر
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٣٥٣ زكو

ِبُغeٍم َك ÔÌ Ù¿ُنب ٕانّا َز@كريّا يا ///@ ã3 َفَهْب عاِقراً ãçمرأEوكاَنت َشْيباً@, أُس الرَّ واْشَتَعَل ã ØLِم
/@٧ ,@٢ . ١٩ @ـ@ ييى Ö ÒJ ُه ÔdE

اXوجبة@/ واXقتضيات ال¿Ìائط فقدان مع دعائه استجابة ع� تدّل

/@ ٨٥ . ٦ ـ@ @� ß¡الّصا ِمَن ُكّل والياَس ×Ï»وِعي ييى Ö ÒJو وَز@كريّا

وعي«Ïوٕالياس@/ Jيي صFح مقام تعادل ع�@مرتبة الصFح ã| ع�@كونه تدّل
يدّل@ع�@توافق@مراتب@فضيلxم@واحتبائهم @رديف@واحد ã| أنبياء @ٕالياس@ٕاّن@ذ@كر ã| وقلنا

جهات@/ أو جهة من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زكو@:

بعÎÉـم@: قال اXـال@/ َز@كاة الطّهارة ويقال وزيادة@/ اء Ò̂ ع� يدّل أصل ـ مقا
يت Ùd بعÎÉم@: وقال و^اؤه@/ زيادته وهو اXال@, َز@كاء به ُيرجيى ا ØW ا Øu ٔI بذلک يت Ùd
رُهم ُتَطهِّ َصَدَقًة م ßGِمنأموا ُخْذ ـ تعا& قـوله ذلک وحّجة قالوا طهارة@, ا Øu ٔI زكاة
والطهارة@/ ا§اء وYا اXعني�@, هذين ٕا& راجع كلّه ذلک ã| واIٔصل ا@/ ßw zم وتَُز@كِّ
@كا@: والزَّ به@/ Iيليق أيى بفFن@, Iيزكو أمر هو ويقال @كاء@/ الزَّ Øب� َزرٌع@زاٍك@: النَّماء ومن
ُز@كَأة@: رجـل الفـّراء@: قـال قبله@/ الّذيى من فقريب اXهموز فأمّا الشفع@/ وهو الّزوج
قوGم@: bيعاً الباب عن شّذ ا ØWو /@Ì ßºوXا @كَأة@: الزُّ :@ ّ اIٔصمعيى قال كث�ه@/ النقد ÍÈحا

رجلzا@/ عند به َرَمْت ٕاذا زكأً@: به َتزكأ بولدها الناقة زكأت

باب من ُز@كّواً واIٔرض@َتزكو الزرُع@, يقال@زكا النَّماء@والزيادة@, @كاء@: والزَّ ـ مصبا
الّز@كاء@/ به ُيرجي سبب Iٔ@نّه زكاة@, اXال من ا¢رج القدر يى Ødو مثله@/ :@ وأزكيى قعد@/
ٕا& نسبت وٕاذا وزكّاه@, اXاَل Mا وأزكي منه@, Ëºٕا والّز@كاة تزكية@, مالَه الرجل وَز@كّي
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زكو ٣٥٤

زكاتّية@: وقوGم /@ ّ كحصويى ّ زكويى فيقال واواً اIٔلف وقلب اGاء حذف وجب الّز@كاة
وهو الّز@كاة ٕا& نسبته وزّكيته@: صلح@/ ٕاذا يزكو@: الرجل وزكا زكوّية@/ والصواب ,@ ّ عاميى

أزكياء@/ وا+مع ,@ ّ َز@كيى والرجل الصFح
والنَّماء @كاء والزَّ وَز@كاًء@, وُز@كُّواً َز@كواً َيزكو زكا مصدر @كو@: الزَّ ـ ١٧ . ٣ ا+مهرة

ا¥ر@/ من تعا& Mا رجه ÔO ما واIٔتاء@:

باIُمور ذلک ويعت) تعا&@, Mا بركة عن ا¡اصل ا§ّو الزكاة أصل زكا@: ـ مفر
Xا الزكاة ومنه وبركة@, ^ّو منه حصل ٕاذا يزكو الزرع زكا يقال واIُخروّية@/ الدنيويّة
لðكية أو ال)كة رجاء من فzا يكون Xا الفقراء@, ٕا& تعا& Mا حّق من اIٕنسان رج ÔO
@كاة@: الّز وآتوا الّصeة وأقيموا bيعاً@/ FG أو وال)كات با�òات تنميxا أيى النفس
ا¤Çمودة اIٔوصاف الدنيا ã| يستحّق Mيث اIٕنسان يص� وطهارtا النفس وِبزكاء

واXثوبة@/ اIٔجر اwIخرة ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
íXا عن وٕاخراجه Mّق ليس ما تنحية هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
برنا¶ عن السـيّئة اIٔعFل وتنحية القلب@, عن الصـفات رذائل كٕازالة وذلک /@nالسا
الباطل من ملحقاً كان ما وتنحية اXال@, عن الناس حقوق وٕاخراج اIٕنسانّية@, ا¡ياة

الصحيح@/ íXا عن والفساد
حصول جهة ٕا& التطه� ã| النظر أّن والxذيب@: والðكية التطه� ب� والفرق

ã|و وٕاخراجه@/ تنحيته يلزم ما تنحية جهة ٕا& الðكية ã|و الرجس@/ قبال ã| الطهارة
واòلوص@/ الصFح حصول جهة ٕا& الxذيب

لوازم Çfن واللياقة@: وال)كة والطهارة والصFح والزيادة ا§اء ـ oمفاه وأمّا

www.attaweel.com



٣٥٥ زكو

وا¡قيقة@/ اIٔصل من وليست وآثاره@, اIٔصل

/@٩ . ٩١ ـ َدّساها َمن خاَب َوَقد اها َز@كّ َمن أفَلَح َقد

/@١٨ . ٣٥ ـ ِلَنفسه @كّيى Ò Òðَي ا Ú̂ فٕا تََز@كّيى َوَمن

/@١٤ . ٨٧ ـ تََز@كّيى َمن أفَلَح َقد

أّن Fك بالðكية@, والعبادات ا¡سنة اIٔعFل قاطبة ب� من الفFح خّصص قد
منه ويتظّهر يVّشح اòالص غ� الُمدّسس القلب فٕاّن بالتدسيس@, تتحقّق ا Ø̂ ٕا اòيبة

قصد@/ دون ومن قهراً فيه@, ما

/@٢١ . ٢٤ ـ أَبداً أَحٍد ِمْن ِمنَک زكيى ما تُه Òaوَر َعَليكُم ا) َفْضُل َولَو:

/@٤٩ . ٤ ـ eًَفتي ُيظَلموَن َو: َيشاُء َمن ُيزكّيى اُ) َبِل

منه واGداية اIُمور ونظم ,@Mا بيد واXقتضيات والوسائل اIٔسباب قاطبة فٕاّن
وبفضله@/ وتأييده بتوفيقه العمل وصFح وطاعته وسلوكه العبد وٕارادة تعا&@,

eةَ الصَّ وُيقيموَن @كاة@, الزَّ وٕايتاَء eِة الصَّ وٕاقاَم @كاةَ@, الزَّ وآتوا eةَ الصَّ وأقيُموا
@كاة@/ الزَّ Ôrوآتي eة الصَّ Ôreأ! لَ @كاة@, الزَّ ويؤتوَن

من Jصل Xا مصدر Ëºٕا فالزكاة منه@/ يتحّصل ما وٕايتاء اIٔموال تزكية يراد
باIٕيتاء@, Ø(ع ٕاعطائه Vّرد ٕا& الزكاة ã| النظر كان وØXا التصلية@/ من كالصFة الðكية
واòضوع اòلوص من علzا هيى ما ع� ٕاقامxا ٕا& فzا النظر فٕاّن الصFة FRف

وال¿Ìائط@/
الراجعة ا¡قوق قاطبة فيعّم اXالّية@, الðكية أنواع bيع من أعّم الزكاة ٕاّن Øj
والفـقراء@, الضـعفاء وحقوق الرسـول@, وحقوق ,@Mا حقوق من باIٔموال@, اXربوطة
والعـقود اÇXعامFت ã| النـاس وحـقوق السـبيل@, وأبناء واليـتامي@, èالقر وذويى
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زكو ٣٥٦

اXالّية@/ الðكية من وهو ماله من وOرجه يؤّديه أن عليه ا ØW وغ�ها@, واIٕيقاعات

Fك مال أو نفس ã| الðكية مطلق وهو أعّم مع� ã| مستعملة الزكاة تكون وقد
وَحناناً @كاة@, والزَّ eة بالصَّ يأمرأهلَه وكاَن @كاة@, والزَّ eِة بالصَّ ãæوأْوصا تعا&: قوله ã|

ُرaاً@/ وأقرَب َز@كاةً ِمنه َخ�اً F Ô Øwَر FÔ ÒGُيبِد أن تِقيّاً@, وكاَن وَز@كاةً َلُدنّا ِمن

الðكية@/ نتيجة ã| يتحقّق ما وهو الðكية من يتحّصل ما مطلق يراد

/@١٠٣ . ٩ ـ ا ßw zم وتَُز@كِّ رُهم ُتَطهِّ َصَدَقة ِمنأمواGم ُخْذ

/@٢٣٢ . ٢ ـ َيْعلَم واُ) وأْطَهُر َلكُم أْز@كيى ذىِلكُم

/@٢ و@٦٢@@. ,@١٦٤ . ٣ ـ ة Ò Ög ß¡وا الِكتاَب وُيَعلِّمُهم م ßz ويَُز@كِّ آياِتِه م ßz َعلَ َيتلُو

Øj وÇtيّؤاً@, توّجهاً توجب روحانيّة وتنبzات ٕاG×يّـة تذّكرات اwIيات@: تFوة
واIٔخFق الضعيفة اIٔفكار من ا¡ّق عن خارج هو ما وتنحية الðكية مرتبة تتحقّق
يستعّد وحينئٍذ والصفا@, الباطنيّة الطهارة مرحلة تتحقّق Øj السخيفة@, الرذيلة@والعادات

وا¡gة@/ اXعارف لتعلّم اIٕنسان
Øj Iًاbٕا النتيجة ذ@كر ٕا& فzا النظر فٕاّن اIُو&@: اwIية ã| الطهارة تقّدم وأمّا

الðكية@/ وهو السلوك ã| اIٔساس هو ما لزوم ٕا& اIٕشارة

/@٣٢ . ٥٣ ـ أنُفَسكُم ُتزّكوا eَف

/@٤٩ . ٤ ـ م ÔÎ Ò»أنُف يَُز@كُّوَن الَّذيَن ٕا3× تََر Òn@أ
Oالف وهذا وتشّخص@, نفسانيّة وجود ع� تدّل ضم�ها@: ٕا& اIٔنفس ٕاضافة
التـوّجه يFزم بالعمل I بالقول والðكية النفسانّية@, تنحية مyا فٕاّن الðكية@, حقيقة

النفس@/ ٕا&
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٥٧ زّل

زّل@:
باب من Fًََزل وزّل عنه@/ تنّحي ÍÈب@: باب من ًIّز مكانـه عن زّل ـ مصبا
وأمّا oXا بفتح وهو حض@, الدَّ اXكان والَمزلّة اXّرة@, ّلة@: والزَّ ّلة@, الزِّ ËºIٕوا لغة@, َتِعب@:
يزّل فعله أو منطقه ã| وزّل اIٔقدام@, فيه تزّل َمزّلة@: أرض يقال أفصح@, Ì»فالك الزايى
ذ ØHوا الو¨ة@/ والزّلة@: أعطيته@/ ٕاذا :@IًIٕاز ٕاليه وأزللت أخطأ@/ َزّلة@: ÍÈب باب من
زواّل@/ ودراهم زاّل@, فهو الوزن, ã| نقص :Fًَزلي الدرهم@َيزّل وزّل صنيعة@/ فFن@زّلة@أيى
أزعجته/ وزلزلته: واËºIٕ@بالفتح/ ,Iًِزلزا @كت@واضطربت@, Iّر وتزلزلت@اIٔرض@َزْلزلة:

الَعذب@/ Iل@: الزُّ واXاء
ã| Iم بعدها زاء كّل ã| وكذلک اXضاعف@, ã| منقاس مطَِّرد أصل زّل@: ـ مقا
Iل@: الزُّ واXاء /@ ًIّوز Fًزلي مكانه من َزّل تقول اIٔصل@, هذا عجيب من وهذا ,@ ã~Fالث
Çuج عن زّل ا¢Çطٔي Iّٔن اòطأ@, ّلة@: والزَّ لرّقته@/ اللِّسان َظهر عن يزّل Iٔ نّه الَعذب@,
وهـو اIٔزّل ئب الذِّ فأمّـا /@Iًِزلزا وُزلِزلت اضـطربت@, اIٔرض@: وَتَزلزَلِت الصواب@/
َعدا@, ٕاذا َزّل قوGم من بذلک يى Ù Ôd :@ Ø ãèعراIٔا ابن فقال ,@Jعجزه ¡م Lالقليل اIٔرسح
Fك اIٔرسح كان وٕان َزIّء@, فقيل ْصعاء@, الرَّ اXرأة به ت Ø{ش Øj الصحيح@, القياس وهو
مؤّخر عن وكذلک مؤّخره@, عن زّل قد اللَّْحَم Iّٔن أيضاً@, ذ@كرناه ما قياس فهو قيل

ْسحاء@/ الرَّ اXرأة
َتِزّل@/ ِرجٌل زّلت يقال قصد@, غ� من جل الرِّ اسVسال اIٔصل@: ã| لّة الزَّ ـ مفر
وتكـرير اIضطراب والðلزل جل@/ الرِّ بزلّة تشبzاً َزّلة@, قصد غ� من للذنب وقيل

فيه@/ الزلل مع� تكرير ع� تنبيه لفظه حروف
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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زّل ٣٥٨

والتحقيق@:
عمل ã| أو منطق أو رأيى ã| لطيف تزلّق هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن

التكرار@/ ع� يدّل والزلزلة ِرجل@/ أو

التناسب من الزّل@: الزلق@, الزلف@, الزلع@, الز»@, ,@ªالز ـ مواّد ب� ما >O Iو
الزلق@/ راجع واXع�@/ اللفظ ã|

ٕاذا اXنطق ã| كاòطأ اXاّدة@: استعFل موارد ã| يFحظ أن يلزم الðلّق fفهوم
اÇXاء هو Iل والزُّ لطيف@/ Pريان شـيئاً أعطيته ٕاذا ٕاليه وأزللت الصواب@, عن تزلّق

ال¿Ìب@/ ã| يðلّق الّذيى العذب اòالص ã|الصا

جاَءْتكُم َبعدما ِمن Ôr َزَللْ ُمب�فٕاْن َعُدوٌّ َلكُم ٕانَُّه يطاِن الشَّ ُخُطواِت َتتَّبعوا َو:
/@٢٠٩ . ٢ ـ oَحك َعزيٌز اَ) أنَّ فاعَلموا الَبيِّناُت

عزيز سلطة Iت أ@نّكم فاعلموا بعُد@: و[ايل لطيف تزلّق لكم حصل ٕاْن أيى
/@oحك

/@٩٤ . ١٦ ـ ثبوtا َبعد َقدٌم لَّ Òðَف َبْيَنكُم eًَدَخ أZاَنكُم َتتَِّخُذوا َو:

الثبوت@, بعد القدم فðلَّق وزائداً@, اòارج من Fًداخ أمراً العهود تتّخذون أيى
الثبوت@/ مقابل ã| الزلّة أّن ع� يدّل وهذا

/@٣٦ . ٢ ـ فيه كانا ا ØW Fفأخرَجه َعyا يطاُن الشَّ F ÚGفأز
الثبوت@/ فانتقض ا+ّنة@, ã| الثبوت حالة عن مðلّق� Fفجعله أيى

/@١٥٥ . ٣ ـ َكَسبوا ما@ ببَعض يطاُن الشَّ م Ô ÚG Ò Òðاس ا Ú̂ ٕا
يـوم وَيِزلّوا م ØGُيز أن يطلب ا Ø̂ ٕا ا+معاِن ÒPالت يَوَم منكم تَولَّوا الّذيَن ٕاّن أيى
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٣٥٩ زلف

/@ ß Öا+مَع� التقاء
واLراف لطيف تزلّق فيه يتحقّق مورد ã| هو ا Ø̂ ٕا اXاّدة@: wذه التعب� أّن فظهر

/@ رأيى أو قول أو عمل ã| لَل الزَّ حصول كان سواء التثّبت@, بعد

وكيفاً@/ Ó ØFك وشّدة تكرار ع� يدّل فzا فالتضعيف الَزلزلة@: وأمّا

/@١ . ٩٩ ـ ا ÒGِزلْزا ْرُض أ:َ ُزلِْزَلِت ٕاذا

/@١١ . ٣٣ ـ َشديداً ِزلْزاً: وُزلِْزلوا اXؤِمنوَن Ò ã� Eبتُ ُهنالَِک

ٕاذا Fك ٕاضافّية@, وشّدة تأ@كّد ع� يدّل JطلقXا LاXفعول الفعل بعد اXصدر ذ@كر
بالشّدة@/ اXاّدة قيّدت

/@١ . ٢٢ ـ oَعظ ٌء ãÏ Ò¾ الّساَعِة َزلَزلََة ٕانَّ َربَّكُم اتَُّقوا

الناس ã| أو اXاّدة أرض ã| ا¡ادثة الزلزلة تشمل مطلقة الّساعة زلزلة ٕاّن Øj
القـلوب ã| ما Øفيتج� واXقامات@, والظواهر واIٔحوال اIٔوضاع بتحّول واXؤمنـ�

واIٔستار@/ ا¡جب عyم ويكَشف والبواطن@,

وغ�ها@/ واIضطراب والرجفة اXاّدة ب� الفرق جف@: الرَّ ã| مّر وقد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زلف@:

ازَدلف ذلک ِمن يقال ء@, ãÏ¾ ٕا& قرب ã| وتقّدم اندفاع ع� يدّل زلف@: ـ مقا
من اIٕفاضـة بعد مـ�× ٕا& الناس IقVاب ]ّكـة@, ُمزدلِفة وسـمِّيت تقّدم@, الرجُل@:
وا4Xلة@/ رَجة الدَّ لفة@: والزُّ لَف والزَّ /@èُقر أيى ,@ ُزل<× فFن عند لفFن ويقال عرفات@/
كّل Iّٔن منه@, طوائـف فهيى اللّيل@: ِمن لَف الزُّ وأمّا أدَنيتـه@/ كذا@: ٕا& الّرجَل وأزلفُت

اIُخري@/ من تقرب مyا طائفة
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زلف ٣٦٠

ومنه ازتلف@, واIٔصل فازدلف@, قّربه@, وأزلفه@: القربة@, ل<@: والزُّ لفة الزُّ ـ مصبا
هذا@, من ُمزدلفًة يت Ùd وقيل bعته@, ء@: ãÏ¿ال وأزلفُت عرفات@/ ٕا& IقVاwا ُمزدِلفة@,
اIٔصل@/ ã| للصفة ¤اً Iّٕا وIم ألف Iيدخلها البقعة ع� علم وهيى IجBع@الناس@wا,
ُزلفـة رأوا ØXا معـناه قيل ـ@ ُزلَفـة@ رأوه ا Ø ÒXَو ـ@ طوة Ôòوا ا4Xلة لفة@: الزُّ ـ مفر
وLوها البشارة كاستعFل العذاب @م4لة ã|@الزلفة استعFل وقيل ُحِرموها@/ اXؤمن�@وقد
/@ ُزل�× ٕا3اِ) بونا لِيقرِّ ٕاّ: ـ@ طـوة Ôòا ل<@: والزُّ ُزَلف@/ اللّيل Xنازل وقيل اIٔلفاظ@/ من

/@ الَمراقيى والَمزاِلف@:

ٕاذا ٕازIفاً@: الرجَل وأزلفُت والدرجة@/ ا4Xلة لفة@: والزُّ لَف الزَّ ـ ١٢ . ٣ ا+مهرة
ا¡ياض يت Ød ا Ø[ور ا:Ðخرين@, Ú Òj وأزلفنا ـ الت4يل ã| Ì Ø»ف وكذلک هلكة@, ٕا& أدنيته
رجل الُمزدلِف يى Ùd وبه موضع@, ٕا& موضع من التقّدم ليف@: والزَّ َزلَفاً@/ ماًء امتFٔت ٕاذا

العرب@/ فرسان من
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

قد اIعتبار وwذا القرب@, مع عالية مرتبة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
عرفات ب� اIرتفاعات وع� القرب@, مع علّوها بلحاظ اXتقّدمة ا4Xلة ع� يطلق
Iزم فالقيد الصبح@, من قريبة اللّيل من متأّخرة ساعات وع� ,@ م�× من قريبة وم�×

اXوارد@/ ã| ملحوظاً يكون أن

وغ�ها@: الليل من وطوائف وا4Xلة والدنّو والتقّدم القرب مطلق oمفاه وأمّا
وا¡قيقة@/ اIٔصل عن فخارجة

ويظهر وغ�ها@, اللقاء الدنّو@, القرب@, ـ وب�مواّد بيyا الفرق يظهر القيد وwذا

www.attaweel.com



٣٦١ زلف

الكرZة@/ اwIيات ã| استعGFا موارد ã| wا التعب� لطف أيضاً

/@٩٠ . ٢٦ ـ للغاِوين Ôoح Ò0ا َزِت وبُرِّ Òِللُمتَّق� نَُّة Ò0ا زِلَفِت واُ

/@٣١ . ٥٠ ـ َغ�َبعيد Òِللُمتَّق� نَّة Ò0ا زِلَفِت واُ

/@١٣ . ٨١ ـ ت ÒÍ ÒÉماأح نَْفٌس َعِلَمْت زِلَفت اُ نَُّة Ò0ا وٕاذا ُسعَِّرت Ôoح Ò0ا وٕاذا

ا+هة ا+ّنة@: ع� الغالب فٕاّن م4لxم@, فوق عالية مرتبة ã| كوuا مع @قربت أيى
عـالية@, سـطوح ã| كلّها وهذه اXعنوّية@, وا+ذبات الFّهوتيّة والتجلّيات الروحانيّة

/@oا+ح FRف
ومقامها وم4لxا tيؤها نفس كّل أدركْت ا+ّنة@: خصوصيّات شوهدت وٕاذا

ا+ّنة@/ مقام ٕا& بالنسبة

/@٣٧ . ٣٤ ـ ُزل�× ِعنَدنا بكُم تُقرِّ ã� بالَّ أو:ُد@كُم َو: أمواُلكُم َوما

/@٢٥ . ٣٨ ـ َمآب وُحسَن لَُزل�× ِعنَدنا لَُه وٕانَّ

/@٣ . ٣٩ ـ ُزل�× ٕا3ا) بونا لِيَُقرِّ ٕاّ: َنعُبُدُهم ما

يدّل بونا@: وِلُيقرِّ بكم ُتقرِّ ـ كلمة وذ@كر اXتعال@, Mا من قريبة عالية مرتبة يراد
والزلف@/ القرب ãçماّد ãæمعا اختFف ع�

/@١١٤ . ١١ ـ اللَّْيل ِمَن وُزَلفاً ار Úyال ã|طََر eةَ الصَّ وأِقِم

وطرفا والتذلّل@, والتوّجه الدعاء مطلق وهو اللغويى معناها الصFة@: من يراد
هود وسورة وآخره@, واXعيشة باIشتغال القيام أّول ã| أيى واXساء@, الصباح الyار@:
ساعات اللّيل@: من لَف والزُّ اIٕسFم@, من اIّٔوليّة السنوات ã|و اXعظّمة اXكّة ã| نزوGا
ã| I والدعاء بالتوّجه اIٔمر مقام ã| واwIيات الصبح@/ من قريبة اللّيل من النصف بعد

ا¢صوصة@/ بالعبادة اIٔمر مقام
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زلق ٣٦٢

/@٦٤ . ٢٦ ـ ع� Ò Öbأ َمَعُه َوَمْن ×Ïºُمو ْينا ÒSوأ َخِريَن Ð:ا Ú Òj وأزَلْفنا

فـوق مس� وهو البحر@, ã| Ïºمو مس� من وم4ل مقام ٕا& سايرناهم أيى
َخرين@/ wIا أغَرقْنَا Øj معه@, ومن Ïºمو من قريباً ,@ ّ طبيعيى مس�

/@٢٧ . ٦٧ ـ َكَفروا الَّذيَن ُوجوُه ِسيَئْت ُزلَفًة َرَأْوه ØF َفلَ
wم@/ وTيطاً رؤوÎºم فوق Mا وعد رأوا ا ØX أيى

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زلق@:

باIٔلف ويعّدي سقطت@, Øح� َتثبت n َتِعب@: باب من َزلَقاً القدُم َزِلَقِت ـ مصبا
فðّلق@/ وأزلقته زلّقتُه والتشديد@,

َلـق@/ الزَّ ذلک من مقامـه@/ عن ء ãÏ¿ال Øªتز ع� يدّل واحد أصل زلق@: ـ مقا
nو اÇXاء ألقت ٕاذا ـ اIٔصّح وهو ـ ويقال ولدها@, أزلقت ٕاذا ا¡امل@: أزلقت ويقال
فحقيقة لقونک@بأبصارهم: Ôñل وأمّا Iُيثَبت@عليه/ اXوضع زلَق: ÒXزَلقة@وا ÒXها/@واaتقبله@ر
الّذيى الَزِلق@: ٕاّن ويقال مكانک@/ عن يُنّحونک يكادون حسداً النظر حّدة من أ@نّه معناه
حلقه@/ الرجل@رأَسه@: َزلَق : Ø ãèعراIٔقال@ابن@ا قبل@أن@يغشاها@/ من@اXرأة@رمي@]ائه دنا ٕاذا
كلِّ من العجز لق@: والزَّ الَمزلقة@, اXكان َلق@: الزَّ الليث@: قال ـ ٤٣١ . ٨ الxذيب
ذلک Oك ٕاذا ِمزIق وفرس ُمزلق@, فهيى تامّاً@, ولدها ألقت ٕاذا الفرس@: وأزلقت داّبة@,
قيل الوقت وقبل خلقه يستب� أن قبل ولدها الناقة ألقت ٕاذا أبو@عبيد@: وروي مyا@/
يكون I ٕاذ الصواب@, هو وهذا منصور@: أبو ِهض@, ÔVو ُمزلِق وهيى وأجهضت@, أزلقت
باIٔدهان البدن َصبغک والðّلق@: Ìºيعة@/ أيى َزلوج وناقة@َزلوق ا¦ام@/ قبل Iّق@ٕاIزIٕا
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٣٦٣ nز

الفّراء قال ماء@/ فيه يكن n وٕان زلقة ÒXكا يص� Øح� اXوضع [ليسک والðليق وLوها@,
القََدمان@/ عليه يثبت I اIٔخفش@: وقال فيه@/ نباَت I َزَلقاً@: َصعيداً ã|

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الفارق هو القيد وهذا والسقوط@, الزلّة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
السـقوط@/ ٕا& نظر دون من لطيف اسVسال هو قلنا Fك الزلّة فٕاّن الزّلة@, وب� بيyا
الزلّة ٕا& ª الزَّ ã| والنظر السقوط@/ ٕا& ينxيى أن ٕا& الثبوت بعد اسVسال هو لَق والزَّ

ب«Ìعة@/ الزوال ٕا& ا+هض ã|و الُمزّلج@/ كال«Îم واIندفاع
/@٥١ . ٦٨ ـ بأبصارِهم ñلُقونََک لَ َكَفروا@ الَّذيَن َيكاُد@ وٕان

العادية@/ وأبصارهم ا¡اّد بنظرهم وساقطاً الثبوت عن ياً متنحِّ Nعلونک أيى

/@٤٠ . ١٨ ـ َزَلقاً َصعيداً فُتصبح Êء Ú»ال ِمن ُحسباناً علzا وُيرسل

ا+Çنّة فتصبح والشّدة@, ا+زاء من أعGFم حساب فيه ما سبان Ô¡ا أّن مّر قد
وتبيد@/ والنظم اIعتبار عن بالكلّية وساقطًة وUتلًّة مستويًة

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@nز
وكـانت أزIم@, وا+Çمع الِقـدح وتفتح@: الزايى ØËÉوت الFّم بفتح Ònالز ـ مصبا
أمراً أحُدهم اراد فٕاذا ِوعاء ã| وتضعها والyيى اIٔمر علzا تكتب ا+اهليّة ã| العرب
فـيه ما خرج وٕان لقصده@, ÏÉم اIٔمر فيه ما خرج فٕان ِقدحاً@, وأخرج يَده أدَخل

كّف@/ الyيى
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nز ٣٦٤

ء@/ ãÏ¿ال عـنه يشـّذ وقد َمFسـة@/ ã| ودقّة افـة ÒL ع� يدّل أصل :@nز ـ مقا
ذلک م وُحرِّ ا+اهلّية@, ã| ذلک يفعلون وكانوا به@, Ë»يستق ِقدح :@ Òn والزُّ Òn الزَّ فاIٔصل
اÇÒGنَة Çة@: ÒX والزَّ Lيف@, :@ Ønُمَز رجل ويقولون بأ:ْز:م@/ َتْسَتْقِسُموا وأن ـ@@ اIٕسFم ã|
الظِّـلف@/ َخلف تكون ã�ّال مَع الزَّ أيضاً@: Òn والزَّ Çتان@/ ÒXَز وGا اXاعزة عنق من اXتدلِّية

ويَِدّق@/ ينحُف Iٔ@نّه الغذاء@, السئّي الُمَزّلم@: الباب ومن

وYا ُيلقونأقeمهمـ ٕاذْ بأ:ْز:م@, َتْسَتْقِسُموا وأن ـ واحد والقَلَم Òn والزَّ ـ أسا
ُزXاً@: العبد وهذا اً@/ ÖXَز وأنفه اُذنه Ònَز يقال@: قَطعه@, ٕاذا وقَلَمه ه ÒXَز من مفعول ]ع� فََعل
شّک I ãيع� ُزXًة@, العبُد Mوا فأنت وُزXٌة@/ َزXٌة ويقال العبيد@, قّد ه قَدُّ أيى وتقطيعاً قّداً

الَعبيد@/ شكل طئک ÔO nو عبوديّتک ã|
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

الدّقة@, مع طوله ã| Lيفاً ء ãÏ¾ ص�ورة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
النحيف والّرجل يش}ه@, وما نصل@, Iو ريش Fب ال«Îم وهو الِقدح مصاديقه ومن

الدقيق@/ والعضو كان@, جهة ّ أيى من

/@٣ . ٥ ـ بأ:ز:م َتْسَتْقِسموا وأن يَتة@/// Xا َعَليكُم َمت ُحرِّ

/@٩٠ . ٥ ـ ِرجٌس وأ:ز:م وأ:نصاب والَمْيسر مر Òòا ا Ú̂ ٕا
باIٔمر مربوطة موضوعاٍت اIٔزIم أيى اIٔقداح ã| يكتبون ا+اهليّة ã| وكانوا
وÇOتار ظرف@, ã| Nعلوuا Øj اXعّينة@, واXقادير َصص ß¡وا والVك@, والyيى والفعل@,

به@/ ويعمل مyا@, واحداً مyم @كّل
اXال وأ@كل بالقFر@, شبيه وهذا وتعييyا@/ والقسمة ا¡ّصة طلب واIستقسام@:
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٣٦٥ زمر

ا¡قيقة@/ وٕاعراضعن باGوي@, وا¡كم الوظيفة وتعي� ـ@@بالباطل@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زمر@:

حكاها لغـة ØËÉبال ويزُمر أيضاً@, وزم�اً ÍÈب@, باب من َزْمراً َزَمر ـ مصبا
آلة زمار@: ßXوا َزمّارة@/ يقال Iو زاِمرة@, وامرأة زاِمٌر@, يقال Iو َزمّاٌر@, ورجل أبو@@زيد@/

الزمر@/

اIٔصوات/ جنس@من واwIخر ء@/ ãÏ¿ع�@قّلة@ال يدّل أحدYا أصFن, زمر: ـ مقا
قليلها@/ اXروءة@: َزِمُر رجل ويقال عر@, الشَّ قليل ِمر@: والزَّ عر@, الشَّ قلّة َمر@: الزَّ ـ فاIّٔول
وأمّا ِزماراً@/ وَتزِمُر َتزُمر َزَمَرْت يقال النَّعامة@, صوت مار@: والزِّ مر الزَّ ـ اwIخر واIٔصل
وأمّا وزمار@/ َجلَبة Gا كانت اجتمعت ٕاذا ا Øu ٔI هذا@, من مشتقَّة وهيى فا+Fعة@, مرة الزُّ
فٕان الّزانية@, هيى فقالوا مّارة@: الزَّ كسب عن ي Òu أ نّه ـ ا¡ديث ã| جاءت ã�ّال مّارة@: الزَّ
ترمز ã�ّال مّازة الرَّ هيى ا Ø̂ ٕا قالوا قد م Øu@أ ع� مر@, بالزَّ ت Ø{ُشـ نغمxا فلعّل هذا صّح

أقرب@/ وهذا للرجال@, Mاجبzا
زِمر@/ وشعر َزِمرات@, sوغ َزِمرة@, وشاة عر@, الشَّ قليل وَزِعر@: َزِمر Ø ãص� ـ أسا
ينفخ زمار@: ßXا ã| َيزمر مّار والزَّ بعض@/ ٕاثر ã| بعÎÉا تفرقة ã| bاعات ُزَمراً@: وجاءوا

فيه@/

الفـوج أّن وا¡زب مرة والزُّ والثُّلّة والفوج ا+Fعة ب� الفرق ـ ٢٢٩ الفروق
فوج للثُّلّة يقال I أ@نّه ومعلوم أْفَواجاً@, اِ) ديِن ã| ويدخلوَن ـ ومنه الكث�ة@, ا+Fعة
صوت Gا bاعة مرة@: والزُّ bلة@/ اIٔمر ã|@تندفع ا+Fعة والثّلة@: bاعة@, Gم Iيقال Fك@
اIٔمر/ ع� ا+Fعة@تتحّزب زب: ß¡وا @تفرقة@/ ã| bاعة الّزمرة أبو@عبيدة@: وقال Iيفهم@,
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زمر ٣٦٦

قّوة@/ شّدة@, عندليب@, ـ@ @Jزام�L @= ـ قع

الرجل ة ُمروَّ وَزِمَرْت أيضاً@/ زمار ßXوا معروف@, َمر@: @والزَّ ـ ٣٢٦ . ٢ ا+مهرة
ذ@كره أفضُت ٕاذا با¡ديث وَزمرُت نبـته@/ وقّل رّق ٕاذا َشـعره@: َزِمر وكذلک قّلت@, ٕاذا

النعامة@/ صوت مار@: والزِّ وبَثْثته@/

النَّعامة وَزَمرت بالَقَصب@/ Øغ� وَزَمراناً@: وَزم�اً َزْمراً َيزمُر َزَمر ْمر@: الزَّ ـ لسا
الوجه@/ ا+ميل الغFم ْومر@: والزَّ جال@/ الرِّ من ا¡سن والزم�@: صّوتت@/ ِزماراً@: َتزمُر
َمـر@: والزُّ تـفرقة@/ ã| ا+Fعة وقيل الناس@/ من وا+Fعة الناس من الفـوج مرة@: والزُّ

ا+Fعات@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

اXناسبة وwذه الرقيق@, اللطيف الصوت هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
الَنعامة@/ وصوت الَقَصب وصوت الغناء ع� تطلق

صوته ã| اللّطف فٕاّنه@يFزم الصوف: ورقيق عر الشَّ غs@لطيف ع� ٕاطFقها وأمّا
لطف مّارة الزَّ ã|حظFي وهكذا واللطف@/ الدقّة بل منظوراً الشعر وليسقلّة وجسمه@,

تصنّعاً@/ ولو منطقها

وهذه فر@, ÔJ وما يُلقم وما ُيزمر ]ع�ما فرة Ô¡وا كاللُّقمة فُعلة فهو مرة@: الزُّ وأمّا
مـقدار أيى أمـر@, ٕا& ويُناَدْون يُدَعْون عّدة مرة@: الزُّ fع� اXفعول@/ ٕا& راجعة الصفة

َمر@/ Ô+وا مرة Ô+كا ُزَمر وا+مع ا¢صوص@, اòطاب ٕالzم يتوّجه ن ØW معدود

ت�@/ ومَُصوَّ مُنادين كوuم باعتبار ا+Fعة مرة@: فالزُّ
/@٧١ . ٣٩ ـ ُزَمراً Ò Úsٕا3َجَه َكَفروا الَّذيَن وِسيَق
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٣٦٧ زمل

/@٧٣ . ٣٩ ـ ُزَمراً نَّة Ò0ٕا3ا م Ô Úwَر اّتقوا الَّذيَن وِسيَق

النـار وأهل ا+نّة أهل ٕا& بالنسبة والنداء اòطاب خصوصيّة بيyم فالفرق
مyم@/ ُزمرة كّل وٕا&

اXورد@/ ã| باXاّدة التعب� لطف يظهر وwذا
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زمل@:

الصوت@/ واwIخر اIٔثقال@/ من ثِقل ل Òa ع� يدّل أحدYا أصFن@, زمل@: ـ مقا
ء@: ãÏ¿ال ازدملُت يقال متاعه@/ عليه مل ÒJ الّرجل به يَستظهر بع� وهو فاIّٔول@الزاِملَة
أÇaال@, كّل م Øuكأ الباب@, من وهذا كثـ�ة@, أيى أزمَلٌَة@, عـياIت ويقال aلته@/ ٕاذا
ٕاذا الّذيى الضعيف الرجل وهو مَّيْل@, الزُّ الباب ومن أنف«Îم@/ يطيقون Iو I@يضطلعون
اXعاَدلة والُمزاَملة@: ل@/ ßa كأ نّه يص� Øح� الثياب عليه ضاعف أيى تزمَّل أمر حزبه
ـ فرة الشَّ اIٕزِميل شّذ ا ØWو الصوت@/ وهو فاIٔزمَل@, خر@: wIا اIٔصل فأمّا البع�@/ ع�

بٕازِميله@/ ء ãÏ¿ال أخذت

ء@, ãÏ¿ال وزملت به@, فتلفّف به لفّفته مثل فðمّل@: Fًتزمي بثوبه زمّلتُه ـ مصبا
اXسافر@/ متاع Jمل Iٔ@نّه للمبالغة@, اGاء زاملة@, للبع� قيل ومنه

ٕاذا Iًِزما وَعدوها ِمشيxا ã| تَزمُل الدابّة الليث@: قال ـ ٢٢١ . ١٣ الxذيب
واÇXتاع@/ الطـعام علzا مل ÔJ ã�ّال والزاِملة@: ونَشاطاً@/ بَغياً يَدvا ع� تتحامل رأيxا
أبو@بكر@: وقال ]ّرة@واحدة@/ كلّه ء ãÏ¿ال احBل واIزدمال: ع�@البع�/ الرديف ميل: والزَّ
وقـال از[ـل@/ وأصله ا¡مل@, العـرب عند والزمل aله@, ٕاذا ا¡مـل@: فFن ازدمل
وكّل بثيابه@, تلفّف ٕاذا فFن@: وتَزمّل اðXمِّل@/ أصله ل@: مِّ زَّ ÔXا ا Øv@أ يا ـ ã| أبو@ٕاسحاق
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زمهرير ٣٦٨

اIٔزاِمل@/ وbعه الصوت@, اIٔزمل :@ ّ اIٔصمعيى وعن ُزمِّل@/ فقد لُفّف ء ãÏ¾
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
ب� ما أيى التلّفف@, صورة ع� التحّمل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
Tسوس@/ غ� باطنيّاً أو Tسوساً ظاهريّاً يكون أن من أعّم اXع� وهذا ولّف@/ aل
وتستغرقه@/ Iيطه كث�ة بأمتعة البع� وIّمل Tيطة@, ضخمة بألبسة كالتلّحف فاIّٔول

والعFئق@/ بالعياIت كالتلفّف ãæوالثا

وJيط يلّف صوت أيى التلّفف@به@وٕاحاطته, بلحاظ الصوت@: ع� ولعّل@ٕاطFقها
الصوت@/ مطلق I ء@, ãÏ¿ب

/@١ . ٧٣ ـ eًَقلي ٕاّ: الّليَل ُقم ل مِّ الُمزَّ ا Ûv@أ يا

باطنيّة بأaال وIّمله قلبيّة وأفكار بعFئق وتعلّقه ظاهريّة بأمور تلفّفه يراد
ثقيلة@/

ترتيل Øj ا¤يطة@, العFئق قاطبة وطرح ٕاليه اòالص والتوّجه M بالقيام فيؤمر
واIنـقطاع بالقاطعيّة ٕاليه يوحي ØFع واIتّباع وسلوكه مشيه أمام جعله أيى القرآن

الشخصّية@/ واIٔفكار الظاهريّة العلل عن الكامل
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زمهرير@:

,@oXا فيه زيدت ا ØW وهذا َلَمعت ٕاذا الكوا@كب ازمهّرت قوGم@: ذلک ومن ـ مقا
أضاء@/ ٕاذا ء@, ãÏ¿ال َزَهر من Iٔ@نّه
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٣٦٩ زمهرير

أن وWكن وضعاً@, وضع يكون أن Wكن د@, Ò(فال ْمهرير@: الزَّ وأمّا ـ ص@٥٥ ج@٣
وأضاءت@/ زهرت ال)د اشتّد ٕاذا أ@نّه وذلک ذ@كره@, ÏÉم ا ØW يكون

الغضب@, من اaّرتا عيـناه@: َزْمهرت زيـد@: أبو ال)د@/ شـّدة ْمهرير@: الزَّ ـ صحا
الغضب@/ الشديد والُمزَمِهّر@: ¤ت@/ الكوا@كب@: وازمهّرت

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

فzا Òُمتَِّكئ� ـ آية ã| بالشمس مقابلxا بقرينة الكلمة@, ã| الواحد اIٔصل أّن
/@١٣ . ٧٦ ـ َزْمَهِريراً َو: ساً Ö Òc فzا َيروَن َع�أ:راِئک:

وا¡رارة@/ النور فzا الشمس فٕاّن وا¡رارة@, للنور فاقداً يكون ما هو
ّ خارجيى موضوع ã| تكون أن من أعّم وهيى العرفّية@, النسبيّة الفاقديّة واXراد@:

Tدود@/ Tيط ã| أو والكوا@كب@, القمر ã| Fك@
الشمس@/ ٕا& بالنسبة FG الفاقدة بالكوا@كب أو بالقمر اللفظ Ì Ø»يف قد وع�@هذا

القـلب ã| والعـطوفة وا¤Çبّة وا¡رارة النور فقدان فٕاّن الغضب@: مفهوم وأمّا
واFòف@/ والتنافر والسكون الظلمة يوجب

توِجدان والزمهرير الشمس فٕاّن زمهرير@: Iسوc فzا تُري I ا+نّة أّن وأمّا
,@nالعـا هذا وراء Dف وا¡رارة النور وأمّا اXاّدة@, nعا ã| وظلمة ونوراً وبرودة حرارة
وقـلب الروح nعـا ã| وا¡رارة النـور أّن Fك ,@nالعا ذلک سنخ من يكونا أن فF@بّد

ã| واIٔرض وال«Êء والكوا@كب والقمر للشمس تأث� I روحانّية@, معنويّة اIٕنسان@:
ونورانّيته@/ روحانيّته
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زSبيل ٣٧٠

الّنور@/ ٕا3 الّظلFت من رجهم ÔO وأ:ْرض@, Êواِت Ú»ال نور ا)
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زSبيل@:
عروق وهيى ن@, ØFع أرياف ã| ينبت :@ ّ ينَوريى الدِّ قال بيل@: ÖS الزَّ ـ ١٧٤ اXعّرب
َرطـباً@/ يـؤكل وهو الراَسن@, نبات مثل ونباتـه بشـجر@, وليس اIٔرض@, ã| تَ«Ìيى
جداً@/ عندهم مستطاب وهو بالطيب تصفه والعرب الص�@, بFد من Jمل ما وأجوده

ã| يـنمو وهو للنبات@, اIٔرضيّة السوق هو الزSبيل@: ـ ٣٣٨ التذكرة ٕاحياء

ã| يفيد لّذاع ّ نباتعطريى وهو ا¡اّرة@, البFد ومعظم وآسيا وbيكا الغربيّة اGند جزر
كالب�ة كث�ة صناعات ã| ويدخل معرق@, للقلب مقّو وهو ,@ËÉGا Ì»وع اIٔرياح

الفّوارة@/ واÌ¿Xوبات اXرطّبة اÌ¿Xوبات وبعض الزSبيليّة
زSبيل@/ Jبِيل ßSَزL ـ قع

/@ Óومع� لفظاً زSبيل وزن ع� َشنكَِليل@: وغ�ه@: ال)هان ã|و
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ـ كية ØVبـال ويقال والفارسـّية@, والعربيّة الع)يّة ã| مستعملة الكلمة هذه أّن
عـربيّة الكـلمة هـذه وهل زSبيل@, ]ع� َشنكليل الفارسّية@: اXعاجم ã|و زSفيل@,

ظاهر@/ هو Fك ,@ ãæالثا هو والظاهر الع)ّية@: من أو الفارسّية@, من مأخوذة

/@١٧ . ٧٦ ـ eًبي ÒSَز ِمزاُجها كاَن كأساً فzا وُيسَقْوَن

يُسـقَون يراد اFXزجة@/ من مصدر واXزاج بال¿Ìاب@/ Wلوءة آنية هيى الكأس
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٣٧١ lز

الرطـوبات ورفع ËÉGا ã| ومفيداً معّطراً ليكون بالزSبيل@, Wزوج ب¿Ìاب ا+نّة ã|
الظاهر@/ ã| هذا للقلب@, ومقّوياً

نفسه ã| وجد ٕاذا اIٕنسان فٕاّن الروحانّية@: ا+هة ع� الكرZة اwIية تطبيق وأمّا
حرارته يُسكن ¾Ìاب ٕا& Jتاج الشوق@, وفرط وا¤بّة وا+ذبة التوّجه أثر ã| حرارة
وتوّجهه شوقه وٕادامة قدرته وتشديد روحه وتنوير قلبه تقوية ã| ويزيد وعطشه@,
وَسـقاُهم بالزSبـيل@, اXمزوج ال¿Ìاب هو وهذا مناجاته@, وحFوة wجته وتوسعة

َطهوراً@/ Ìاباً Ò¾ م Øwَر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@lز
/@ ّ ِعيى الدَّ وهو ,@oن الزَّ ذلک من ء@, ãÏ¿ب ء ãÏ¾ تعليق ع� يدّل أصل :@lز ـ مقا
اللـحمة Çة@: Ò̂والَز اُذuا@/ من تتعلّقان اللّتان وYا الع4@, ã� Ò̂بَز وُشبّه الُمَزّنم@, وكذلک

ا¡لق@/ ã| اXتدلّية
الّشاة@, من ت� Ò̂ بالزَّ تشبzاً مyم@, وليس القوم ã| الزائد والُمَزّنم@: oن الزَّ ـ مفر

ا¡لق@/ ومن اُذuا من اXتدلّيتان وYا

تان@, Òَ̂ز له الّذيى وهو ,@ Ôlأز تَيٌْس ـ قوGم من o ُزنَ واشتقاق ـ ١٧٥ اIشتقاق
هو ويقال Xة@, والزُّ ^ة والزُّ ,@ Ônوأز Ôlأز تيس يقال َحنكه@, Iت تَنوسان ¡متان وYا
موضعان oن وللزَّ اللُّؤم@/ ٕا& ُنسب ٕاذا ,@oَزن رجل ويقال خالص@/ عبد أيى ُزXٌة@, العبد
ُيعَرف ÙÌ¿ال من ة Òَ̂ز له الّذيى :@oن والزَّ مyم@, ليس بالقوم اXلصق :@oن فالزَّ الّلغة@, ã|
Mا ٕاّن فقال ـ oَزن ذلک بعَد ُعُتّل ـ قال من تفس� قوم رّد وكذلک عFمة@, أيى wا@,

/@ ØÌ¿ال من ة Òَ̂ز له أيى ,@oبزن أراد ا Ø̂ ٕا بالنسب@, Øيُع� I ثناؤه جّل
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الفوق@, Ìخا Ò¾ قلت@وYا الفُوق/ تا Òَ̂ز تاِن Ò̂ الزَّ قال@الليث: ـ ١٣@.٢٣٠ الxذيب
ة@/ Òَ̂ز له ويVُك ٕاذنه يقطع الّذيى والُمَزلَّم الُمَزنَّم عبيدة@: أبو حرفيه@/ أ¾Ìفمن ما وYا

اIٕبل@/ وصغار ,@ ّ عيى الدَّ oن الزَّ الليث@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
بل نفسه ã| واستقرار أصالة له ليس ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
أو بـالقطع اIُذن من يُعلَّق ما ع� يصدق اIٔصل وهذا به@/ ويتقّوم بالغ� معلّق هو
oاللئ والعبد بالقوم@, اXلحق والعبد خارجاً@, أو Fًداخ ا¡لق ã| واXعلَّق زائدة@, ¡مة

والدtا@/ تتبع ã�ّال اIٕبل وصغار اXعّلق@,
/@١٣ . ٦٨ ـ oَزن ذلَک َبعَد ُعُتّلٍ َمه�@/// َحeّف ُكّل ُتِطع و:

ا¡Çلف عـ� يـعتمد بـل علzا@, واعBد نفسه ã| استقFل له ليس الّذيى أيى
وليس متعنّف غليظ وهو wا@, يتقّوم ح� علzم واIعتداء وتعيي}م الناس وتضعيف

وخلوصه@/ وصدقه وعمله وأخFقه الذاتيّة وبصفاته بنفسه واستقرار قوام له

غ� نفسـه@: ع� يعتمد I من ع� واIعBد واXصاحبـة واIتِّباع فاIٕطاعة
وحفظها@/ لنفسه النفع جلب خالصومقصده غ� نظره فٕاّن صحيح

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

:@æز
وقضـاة@/ قاٍض مثل ُزناة@, وا+مع زاٍن@, فهو مقصور@, ِزناً@, ãæَيز æز ـ مصبا
ويـقول ,@ Ø ã~Fالث ã| لغتـ� واXمدود اXقصور Nعل من ومyم وِزناًء@, ُمزاناة وزاناها
قوGم خFف وهو لغة@, والفتح ِزنية@, ولد وهو Sد@, لغة واXمدود ا¡جاز لغة اXقصور
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Øيث� :@Í½بالق ×æ والزِّ والفتح@/ Ì»بالك وغيّة زنية السّكيت@: ابن قال رشدة@/ ولد هو
,@ ّ ِزنَِويى فيقال واواً الياء بقلب لكن ع�@لفظه والنسبة@ٕاليه فيقال@ِزنَيان, ياًء بقلب@اIٔلف

ã| وزنأ /@ ×æ الزِّ ٕا& نسـبَه تزنية@: وزنّاه اXّرة@/ نية@: والزَّ ياءات@/ ثFث ã&لتوا Iًاستثقا
عليه@/ ضيّق Øح� حقنه صاحُبه@: وزنأه احتقن@/ َزنوءاً@: البوَل وزنأ صعد@/ ا+بل@:

:@æ الزِّ فاIّٔول أخري@/ ع� لواحدة فzا قياس Iو تتضايف@, I :@æز ـ مقا
اIٔخري والكلمة أفصح@/ والفتح وَزنية@, لِزنية وهو /@Í½ويُق ّد ÔZ انّه ويقال معروف@,
ناء الزَّ والرابعة ء@/ ãÏ¾ كّل القَص�من وهو ناء الزَّ والثالثة ا+بل@/ ã| زنأت يقال مهموز,

بوله@/ ا¡اقن
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ومن م¿Ìوع حّق Fب امرأة من اXقاربة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
مصّوب@/ معروف طريق دون

عـن اòروج مفهوم FمـعهNو أ@ك)@, اشـتقاق مهموزاً الزنأ ماّدة وب� وبيyا
,@ ّ الطبيعيى اñXان عن Í½والق جبل@, ارتفاع ع� اIرتقاء فٕاّن وا¡ّق@, الطبيعة مس�

/@ ّ الطبيعيى ا+ريان خFف ع� كلّها البول@, وحقن

ـ ك ßÌ Ö¿ُم أو زاٍن ٕاّ: ينكحها : والّزانيـة كًة ßÌ Ö¿ُم أو زانيًة ٕاّ: ينكح : ãæالّزا
/@٣ . ٢٤

/@٣٢ . ١٧ ـ eًَسبي َوساَء فاِحشًة كاَن ٕانَّه ×æ الزِّ تقربوا َو:

ومقامه VÇTم فرد حيثيّة ٕا& وQاوزاً ا¡ّق سبيل عن خارجاً æالز كان وØXا
عن Tـروماً ãæالزا يكون أن فالFّزم أخري@: مفاسـد ٕا& مضافاً واجBعيّاً شخصيّاً
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زهد ٣٧٤

مأة Çلَد ÔNو يُـÍÉب أن وIزم اXتعال@, Mا مع مرتبط موّحد VTم شخص مزاوجة
/@٢٤@.@٣ ـ َجْلَدة مائََة F Ôyم @واِحٍد ُكلَّ فاجِلُدوا ـ العمل@الفاحش@القبيح هذا جلدة@بٕازاء

اIجBعيّة وا¡Çيثيّة الشخصيّة ٕازالة فٕاّن القـتل@, يعادل قد æ الزِّ أّن >O Iو
َيقتلوَن َو: ـ القـتل من ابتFًء أشّد يكون قد حياتـه@: ã| سـوداء دائرة وٕاNاد لفرد
ا¡Çياة ٕادامة تنقطع فبالقتل /@٦٨ . ٢٥ ـ َيزنوَن َو: با¡ّق ٕاّ: ا) َم َحرَّ ã� الَّ النَّفَس

الطّيبة@/ ا¡ياة تنقطع وبالزنا بالكلِّّية@,
/@١٢ . ٦٠ ـ Òَيزن� َو: قَن ßÌ Ö» يَ َو: َشْيئاً با) ¿Ìكَن يُ : َع�أن وُيبايعنََک

العبد ب� Dف اIرتباط ينقطع بال¿Ìك فٕاّن واحد@, رديف ã| اIٔمور هذه ذ@كر
حياته ٕادامة ã| ويّدخره يتملّكه وما اXرء ب� Dف اIرتباط ينقطع وبال«Ìقة واXعبود@,

ا¡ياة@/ استطابة تنقطع نا الزِّ ã|و حياته@/ برنا¶ Oتّل وبذلک
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زهد@:

وأعرض تركـه ]ع� وزهادة@: زهداً أيضاً عنه وزهد ء ãÏ¿ال ã| زهد ـ مصبا
ويـتعّدي لغـة@/ َيْزَهد@: وَزَهد ِزّهيد@/ للمبالغة ويقال ُزّهاد@/ وا+مع زاهد@, فهو عنه@,
هادة الزَّ اòليل@: وقال يتعّبد@/ يقال Fك فيه@, يðّهد وهو فيه@, زّهدته فيقال بالتضعيف

/@ Óومع� لفظاً قليل مثل َزهيٌد ء ãÏ¾و الدين@, ã| هد والزُّ الدنيا ã|
ُمزِهد@: وهو القليل@, ء ãÏ¿ال هيد@: والزَّ ء@/ ãÏ¿ال قلّة ع� يدّل أصل زهد@: ـ مقا
أيضاً@/ لُق Ôòا َضيّق وهو الَمطعم@, قليل َزهيد@: رجل يقال :@ ãæاللّحيا قال اXال@/ قليل
من تسيل ã�ّال اIٔرض هاد@: والزَّ للFء@/ اIٔخذ القليل الواديى هيد@: الزَّ بعÇÎÉم@: وقال
يكفيک@/ ما قدر أيى ـ يكفيک ما َزهَد ُخذ ـ قوGم الباب من يقرب ا ØWو اXطر@/ æأد
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وهيى والزهد الزهادة Øب� َزهيد زاهد وفFن عنه@/ رغب ء@: ãÏ¿ال ã| زهد ـ أسا

أيى فðاهدوه@, طعاماً ٕالzم وقّدم ٕاْزهاداً@/ أزهد وقد الطُّعم@/ َزهيد ويقال الطُّعم@, قلّة
وتزاهدوا اòمر ã| اندفعوا قد الناس أّن ا¡ديث@: ومنه وIاقروه@, Fًقلي َزهيداً رأوه
ورجل للFء@/ اIٔخذ قليل َزهيد@: واٍد ـ ا£از ومن به@/ يُبالوا nو احتقروه أيى ـ ا+لد
القـليل@/ يُقـنعه العـ�@: َزهيد وهو لونه@/ يبخِّ يزهِّدونه@: والناس /@�òا قليل َزهيد@:

رغيبة@/ وع� زهيدة ع� وله الع�@/ رغيب ونقيضه

ُزهـداً أزهـد ِء ãÏ¿ال ã| زهدت الرغبة@, خFف الزهد@: ـ ٢٦١ . ٢ ا+مهرة
الفـقر@/ واIٕزهـاد@: ُزّهاد@/ وا+مع فzا@, وXا Gا التارك الدنيـا@: ã| والزاهد وَزهادًة@/

ء@/ ãÏ¾ كّل من القليل هيد@: والزَّ
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والرغبة الشديد اXيل أيى الرغبة@, ما@يقابل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@اIٔصل
الVك@/ ٕا&

هـو والتخلية مقدوراً@/ كان Dف اختياراً أو قهراً اليد رفع هو مّر Fك الVك فٕاّن
الشوق أّن Fك اIٔ@كيد@/ ا¦ايل هو والرغبة ا¡ّق@/ عن [ايل والزيغ عليه@/ كان ØFع الفراغ
هو واIن½Íاف وعرض@/ جانب ã| ء ãÏ¿ال جعل هو واIٕعراض اIٔ@كيدة@/ الرغبة هو

آخر@/ جانب ٕا& عدول

فيه@, وزهد عنه@, زهد زهده@, ـ اطFقات ب� الفرق أّن الرغب@: ã| سبق Fوك
يكون ãæالثا ã|و هو@, حيث من اXفعول نفس ٕا& اIّٔول ã| النظر أّن هو ٕاليه@: وزهد
خصوصيّات bيع ٕا& النظر يكون الثالث ã|و عنه@, باIٕعراض Øمع� مورد ٕا& النظر

www.attaweel.com



زهر ٣٧٦

جانبه@/ ٕا& بنظر الزهد يتحقّق الرابع ã|و ومتعّلقاته@/ اXورد
يتعلّق ما ã| للرغبة أ@كيد ترك أيى الدنيا@, ã| الزهد فهو اXتعارف@: الزهد وأمّا
معيشته وتكون وزينxا@, الدنيا ٕا& باطنيّة ورغبة تعلّق له يكون I بأن الدنيا@, با¡ياة

خرة@/ wFل الدنيا هذه ã|
/@٢٠ . ١٢ ـ الّزاِهدين ِمَن فيه وكانوا َمْعدوَدة َدراِهَم ٍس ÒR بثََمٍن ْوه ÒÌ Ò¾و

ã| ومبا¾tÌم ¾Ìائه من بيوسف يتعلّق Dف الزاهدين من السيّارة وكانت أيى
هذا عواقب من خوفاً منه@, واIستفادة به التعلّق ٕا& رغبة Gم تكن nو أمره@, IّوIت

به@/ واIبتFء اIٔمر@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زهر@:

الواحدة نوره@, النبات@: وَزْهُر كFب@/ بن ُزهرة هو ُغرفة@: مثال ُزهرة ـ مصبا
زهره@/ أخرج النبُت@: وأزَهر يتفّتح@/ Øح� َزهراً وIيسّمي قالوا اGاء@, تفتح وقد َزْهرة@,
َيْزَهر@: ء ãÏ¿ال وَزَهر وزينxا@/ متاعها رة@: Ö Ò] مثل الدنيا وَزْهرة لغة@/ بفتحت� يزَهر وَزَهر
ومصّغره أزهر@, فهو وجهـه@, ابيّض َتِعب@: باب من الرجل وَزِهر وأضاء@/ لونه صفا

َزْهراء@/ dنIُوا قياس@, غ� ع� اIٔلف Mذف Öُزَه�

هـرة@: الزُّ ذلک من وصـفاء@/ وضياء ُحسن ع� يدّل واحد أصل زهر: ـ مقا
النَّْور@: يقول@: بعÎÉم وكان النباُت@/ أزَهر يقال نبات@, كّل نَور وهو هر الزَّ ومنه النجم,
زَهـرت ويقال القمـر@/ واIٔزهر@: ُحسyا@/ الدنيا وَزْهرة اIٔصفر@/ هر@: والزَّ اIٔبيض@,

أضاءت@/ النار@:
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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والتحقيق@:
أن من أعّم وهو ء@, ãÏ¾ ã| ل Øgت تFٔلؤ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
ُحسن كتFٔلؤ ,@IٔFٔيت ما وMسب Mسبه ء ãÏ¾ كّل ã| والتFٔلؤ معنويّاً@, أو ماديّاً يكون
وطلوع وwجة@, bال ã Ø�Qو وزينة@, وَلون@, فيه@, ونور وضياء فيه@, وصفاء ء@, ãÏ¾ ã|

وغضارة@/ طراوة

Tفوظ@/ اXوارد هذه bيع ã| الواحد فاIٔصل

. ٢٠ ـ نيا الدُّ ياِة Ò¡ ا ةَ َزْهَر م Ôyِم أزواجاً بِه ـعنا َمتَّ ما ٕا3 َعْيَنـيَْک نَّ دَّ Ô Ò] َو:
/@١٣١

وÇbعه واÇXقابل النظ� ]ع� والزوج به@, مفعول أ@نّه ع� منصوب أزواجاً@:
من حال أ@نّه ع� منصوب هرة@: والزَّ مVادفة@/ وعّدة مزدوجة أصناف واXراد أزواج@,
ٕان وا¡اُل قال@: Fك وهذا ا¡ياة@, من َزهرًة كونه حال به متّعنا أيى به@, ـ ã| الضم�

د@/ Òxاج كَوْحَدك Óمَع� ه Òتنك� فاعتَِقد لَفْظاً ف ُعرِّ

عن قيُس يا النفَس ِطبَت ـ ã| Fك الضم�@, من ñي] أ@نّه ع� منصوب أ@نّه أو
له وليس فقط@, الدنيا ا¡ياة َزهرة من يتحقّق ا Ø̂ ٕا ا¦تّع أّن ٕا& ٕاشارة ويكون َعْمرو@,

/@JبودL وجود له وليس Jود^L ã Ø�Qو تظاهر هرة الزَّ فٕاّن حقيقة@,
.@@١٨ ـ نيا الدُّ ا¡ياة زينة ُتريد م Ôyَع َعيناَك َتْعُد َو: ـ تعا& قوله ã| Fك وهذا

/@٢٨
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زهق@:

َزهـَقْت ذلک@: من وQاوز@, ØãÏÉوم تقـّدم ع� يدّل واحد أصل زهق@: ـ مقا
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ٕاذا وذلک اòيل@, أمام الفرُس زَهق ويقال ÏÉَم أيى الباطل@, زهق ذلک ومن نفُسه@/

أيى أزاهيق@, ذات فرس ويقال اGدف@/ جاوز ٕاذا ال«Îم@: زهق ويقال وتقّدمها@/ سبقها
فيه يزهق ء ãÏ¿ال Iّٔن ء@, ãÏ¿ال قعر وهو ْهق الزَّ الباب ومن وتقّدم@/ وسبق َجريى ذات
Iٔ@نّه الباب@, من فهو صحيحاً كان فٕان مFٔه@: ٕاذا ٕاناءه@, أزهق ـ قوGم فأمّا سقط@/ ٕاذا
حّد جاوز ٕاذا Iٔ@نّه السـم�@: وهو الزاهق@, الباب ومن ومّر@/ وفاض سـبق Fٔامت ٕاذا

الَقعر@/ البعيدة Jالب وهو هوق@, الزَّ الباب ومن اللحم@/ من ا@كت4 أن ٕا& اIقتصاد

تـقّدم ُزهـوقاً بفتحت�@, لغة ã|و تعب@, باب من َزهقاً نفُسـه َزِهَقت ـ مصبا
تلف@/ ء ãÏ¿ال وزهق وبطل@/ زال الباطل@: وَزِهق وسبق@/

ء@/ ãÏ¿ال ع� اIٔسف من خرجت نفُسه@: زهَقْت ـ مفر

ã| تستقّر I ã�ّال وهيى وِمزهاق َزِهقة امرأة الليث@: قال ـ ٣٩١ . ٥ الxذيب
زَهـق@/ فقد وبطل هلک ء ãÏ¾ وكّل تذهب@/ أيى َتزَهُق وهيى نفُسـه وزَهَقْت موضع@/
وكذلک سبقهم@/ ٕاذا أيدينا@: ب� فFن وَزَهق لغتان@/ وَزِهَقْت@: نفُسـه َزَهَقْت أبو@@عبيد@:

dنت@/ ٕاذا@ الدابَُّة@: َزَهقت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

هو وهذا اختيار@, Fوب ّ القهريى الذهاب هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
الذهاب@/ وب� بيyا الفرق

والسـبق والتجاوز والتقـّدم وا+Çريى واXـرور ØãÏÉXا وب� بيyا الفـرق وأمّا
السابق الزمان ã| أمر Iقّق ٕا& ØãÏÉXا ã| النظر فٕاّن والتلف@والبطFن@واFGك@: والزوال
التقّدم@: ã|و اللحوق@/ قبال ã| مكاناً أو زماناً التقّدم يFحظ السبق@: ã|و ا¡ال@/ قبل
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٣٧٩ زهق

جزواً ãÏÈاXا الزمان وليس عنه@, متأّخر آخر أمر ٕا& بالنسبة Iًأّو أمر وقوع يFحظ
ا¡ركة يFحظ :@ ْريى Ò+ا ã|و وعنه@/ ء ãÏ¿ب اIجتياز يFحظ اXرور@: ã|و مدلوله@/ من

ã|و بالقدم@/ ا¡يوان من ا¡ركة يFحظ :@ ãÏ¿Xا ã|و مكان@/ طول ã| الدقيقة اXنتظمة
Fًمقب نقطة عن ا¡ركة ء@: يى Ò£ا ã|و جهة@, ٕا& مدبراً معيّنة نقطة عن ا¡ركة الذهاب@:
ومرور عبور التجاوز@: ã|و معنويّاً@/ أو ماديّاً ب«ÇÎولة ء ا£يى اIٕتيان@: ã|و جهة@/ ٕا&
ء ãÏ¾ ع� الدقيق الورود يFحظ النفوذ@: ã|و ٕالzا@/ يتوّجه حّساسة معيّنة نقطة عن
ء ãÏ¾ ارتفاع هو والزوال@: له@/ I@ثبات ما وهو ا¡ّق يقابله والبطFن@: يعقل@وغ�ه@/ Dف
عن عبارة هو واFGك@: منه@/ يستفاد I موقعيّة ã| وقوعه والتلف@: /@ Øمع� موضع عن

البقاء@/ مقابل ã| وهو اIنعدام

/@ ٨١ . ١٧ ـ َزهوقاً كاَن الباِطَل ٕانَّ الباِطُل َوَزَهَق قُّ Ò¡ا جاَء وُقْل

وتثّبته@/ ا¡ّق مقابل ã| قهراً الباطل يذهب

لنا وليس وٕاثباته@, ا¡ّق بٕاظهار هو ا Ø̂ ٕا الباطل Tو أّن ع� الكرZة اwIية فتدّل
َبل ـ ã| تعا& قال Fك الطريق@, هذا عن Iّٕا الباطل ٕابطال مقام ã| واXقابلة التعّرض

الدمغ@/ راجع ,@١٨ . ٢١ ـ زاهق ُهَو فٕاذا فَيْدَمغه الباطل َع� با¡ّق نَقِذف

/@ ٨٥ و ٥٥ . ٩ ـ «Îم وتزهقأنُف نيا الدُّ ا¡ياة ã| wا م Ôwليُعّذ ا) ُيريد ا Ú̂ ٕا
\رة@/ أخذ دون من حياtم جريان Ørي وبه فيه@, Gم اختيار I ّ قهريى ]وت أيى

/@٣٤ . ٧ ـ يستقدمون َو: ساَعة يستأخرون : أجلهم جاَء فٕاذا

Tّله@/ غ� ã| ذ@كروه ]ا اXاّدة تفس� أّن فظهر

التعب�@/ لطف يظهر وwذا استعGFا@/ موارد bيع ã| Tفوظ والقيد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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زوج ٣٨٠

زوج@:

الزوج الزوج@, ذلک مـن ء@, ãÏ¿ل ء ãÏ¾ مـقارنة عـ� يدّل أصل زوج@: ـ مقا
ذ@كراً ãيع� ا¡Fم@, من زوجان لفFن ويقال الفصيح@/ وهو بعلها@, زوج واXرأة للمرأة@,
الّلون@, به أراد فيقال يج@: Òw زوٍج ُكلِّ من النبات ذ@كر ã| وعّز جّل قوله فأمّا /@dواُن
ج ُيـزوَّ Iٔ@نّه ذ@كرناه@, الّذيى من يكون أن يبعد I وهذا wيج@, لون كّل من قال @كأ نّه
Xا َزوج Iٔ@نّه َزوج@, اGودج ع� يُطرح الّذيى للنمط قوGم وكذلک يقاربه@, ا ØW ه Òغ�

عليه@/ Pيُل

نقيض له يكون أو واIٔلوان@, كاIٔصناف نظ� له يكون الشكل وج@: الزَّ ـ مصبا
الزوج ُدريد@: ابن قال واXّر@/ وا¡لو والyار والليل dنIُوا والذكر واليابس @كالرطب
زوجـان@, اðÇXاوجـ� لFٕثن� ويقال فقال@: ,@ ا+وهريى وتبعه الفرد@, ضّد اثن� @كّل
ابـن وقال أربعة@/ تريد وزوجاِن اثن�@, تريد ِنعاٍل زوُج عنديى تقول أيضاً@, وزوج
يكون أن النحويّون وأنكر :@ ّ اIٔزهريى وقال اثن�@/ ويكون واحداً يكون الزوج قتيبة@:
أيضاً@: ãæالسجسـتا وقال الصواب@/ هو وهذا الفـرد@, عندهم والّزوج اثنـ�@, الزوج
كّل ولكن ا+ّهال@, كFم من ذلک فٕاّن غ�ه@, من Iو الطّ� من I زوج لFٕثن� I@يقال
وأمّا /@Tواُ:ن الّذ@كَر ßالّزوج� َخَلَق ـ@ تعا& بقوله Gذا بعÎÉم واستدّل زوجان@, اثن�
عند والزوج جنسـه@/ من آخر معـه يكون بأن Ì¿fوط بالّزوج@: الواحد تسميxم
اللـغة هيى هذه أيضاً@, زوجـُه وهيى اÇXرأة@, زوج والّرجل الفـرد@/ خFف ا¡ساب@:
وأهل أزواج@/ Fzف وا+مع وزوجکا0ّنة@, اسكنأنَت Lو@ القرآن جاء وwا العاXية@,
وخوف لFٕيضاح علzا اIستعFل ã| يقت½Íون والفقهاء زوجة@/ اXرأة ã| يقولون Sد
قال فðّوجها@/ اثن� ٕا& بنفسـه يتعّدي امـرأة@: فFناً وَزَوّجُت /@dنIُبا الّذ@كر لبس
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٣٨١ زوج

ÓÊºٕا عل ÔN واج والزَّ wا@/ فðّوج بامرأة زّوجتـه فيقال الباء زيادة وNـوز اIٔخفش@:
زّوجته الفقهاء@: وقول كالنكاح@/ اXفاعلة من Ì»الك وNوز سFماً سلَّم مثل ج زوَّ من
الxذيب@: من نسخة ã|و الواجب@/ ã| زيادtا يري من قول ع� Iّٕا له وجه I مyا@:

منه@/ زّوجxا يقال Iو الرجل@, اXرأَة زّوجت

ا¡يوانـات ã| dنIُوا الّذ@كر من القرين� من واحـد لكّل يقال زوج@: ـ مفر
يقVن ما ولكّل والنعل@, ّف Ôòكا َزوج غ�ها ã|و فzا قرين� ولكّل زوج@, اðXاوجة
الزوج وbع زوجات@, وbعها رديئة@, لغة وَزوجة@: َزوج@/ مضاّداً أو له FًاثW بآخر
ٕا3ما أفعاGم@/ ã| wم اXقتدين م Òuأقرا أيى وأزواَجهم ظلُموا اّلذين اح¿Ìوا أزواج@/
Ôrوُكن أصـناف@/@ أيى ـ@ أزواج \انية ـ@ وأقراناً أشـباهاً أيى ـ@ م@ Ôyم أزواجاً بِه َمّتْعنا

wّن@/ قرنّاهم أيى ع�ـ Mوٍر وزّوْجناُهم ـ ثFثاً ُقَرناء أيى ـ@ ثeثة@ أزواجاً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
وبـرنا¶ خـاّص جـريان له يكون ما هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اIٔصل أّن

خر@/ wI مقارناً Iًمعاِد وبقائه وجوده طول ã| Uصوص
ومن ,@dنIُوا الّذ@كر من كواحد واحداً@, Iّٕا اIٔصل هذا ع� يكون I فالّزوج
كونه مFحظة من فF@بّد زوج@, Ö�َتعادلXا من واحد فكّل العددين@, ومن ار@, Øyوال اللّيل

نظ�ه@/ آخر مقابل ã|و Iًِعد

البدل@/ ع� Fzعل cوله فباعتبار :@ Ö�َتعادلXا ع� ٕاطFقه وأمّا

كان سـواء الزوج�@, ã| Fك معنويّاً@, تقارناً يوجب التعادل@: من النحو وهذا
/@I أم موجوداً أيضاً ãæكاXا التقارب
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زوج ٣٨٢

وحينئٍذ الظاهر@, ã| ِعدل ٕا& ٕاضافة دون من اXاّدة تطلق قد اIعتـبار وwذا
أزواجاً Ôrوُكن أزواجاً@, َجَعَلكُم Ú Ôj ـ ã| Fك والشكل@, والنوع الصنف مفهوم من تقرب
أ:زواج َخَلَق والَّذيى أزواج@, انية Ò\ أ:نعام من نبات@, من أزواجاً بِه فأخَرجنا َثeثة@,
Iًمتعاد مyا واحد كّل ã| Uصوص جريان أيى الزوجّية@, مفهوم Iقّق ف�اد ـ @ُكّلها

التنّوع@/ ٕا& اXع� هذا ومرجع بآخر@,
أنُفسكُم َلكُمِمن َجَعَل ـ@ ã| Fك معّينة@, معلومة اIٕضافة مطلقة@ولكّن تطلق وقد

ة@/ يَّ وذُرِّ أزواجاً م Ô ÒG وَجَعلنا أزواجاً@,

ه@, Òغ� زوجاً َتنكح Øح� ـ@ ã| Fك الِعـدل@, الطرف Øوتع� التقـيّد فzا Oك@Iٔوا
وَيـَذُرون أزواج@, فzا ـم ÔGو زوِجها@, ã| ادلَک ÔQ وَزوِجـه@, ب�اXرء به قـون يُفرِّ
جريان الّزوج@حيثيّة  كونه@ع� ã| فاXنظور @أزواُجُكم/ ما@ترَك زواِجک@, :ٔ ُقل أزواجاً,
أو تـذك� جـهة ٕا& فيه يتوّجـه I هو حيث من الوصف وهذا ,@Iًمتعاد Uصوص
ã| ٕاشكال Fف ا+هـت�@, ٕاحدي اIٕطFق ã| وتFحظ يتوّجه أن Iّٕا أعّم@, فهو تأنيث@,

التأنيث@/

ْوَج� الزَّ ِمنُه َفَجَعَل ـ@ ã| Fك الزوجّية@, طرفا ف�اد التثـنية@, بصيغة تذكر وقد
/@ ßَزْوَج� َخَلقنا ء ÖãÏ Ò¾ ُكّل وِمن َزوجاِن@, فا@ِكهة ُكّل ِمن ,@ ×Tواُ:ن @كََر الذَّ

جناُهم@/ وزوَّ جنا@كها@, َزوَّ ـ@ ã| Fك زوجاً@, ء ãÏ¾ جعل والðويج@:

/@٧ . ٨١ ـ َجت ُزوِّ النُُّفوُس ذا@ وٕا

وتعادل كّل@صنف@ائتFف ب�@أفراد Dنّدة@فV متنّوعة@وجنوداً أصنافاً جعلت أيى
وسنخّية@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #
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٣٨٣ زود

زود@:
لسـفره@, وتـزّود أزواد@, وا+مع لسـفره@, اXتّخذ طعامُـه اXسافر زاُد ـ مصبا
شطر والَمزادة َمزاود@/ وbعه أدم من يعمل ا¦ر وعاء زود@: ßXوا زاداً@/ أعطيته وزّودته@:
َمزاد@/ قيل ا Ø[ور َمزايد@, وbعها اXاء@, يستP@فzا ا@آلة Øu@Iٔ oXا Ì»ك والقياس الراوية@,

اXاء@/ فzا يðّود Iٔ@نّه َمفعلة@, والَمزادة

حّده Iديد هذا كسب@/ أو عمل من ,@�R انتقال ع� يدّل أصل زود@: ـ مقا
الزود غ�ه@: قال تزّود@/ فقد كسب أو عمل من �R معه انتقل مَن كلُّ قال@: اòليل@,

للزاد@/ Nعل الوعاء زود@: ßXوا للسفر@/ يتّخذ الطعام وهو الزاد@, تأسيس

الزاد@/ أخذ والðّود@: الوقت@/ ã| ٕاليه تاج ÔJ ما ع� الزائد الُمّدخر والزاد@: مفرـ
الطعام@/ من الزاد فيه Nعل ما زود@: ßXوا

الّـذيى الطعام وهو الزاد@, تأسيس الزود@: الليث@: قال ـ ٢٣٤ . ١٣ الxذيب
bيعاً@/ ÍÉ¡وا للسفر يتّخذ

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
لسفر يستقبل Xا مّدخرة Uصوصة زيادة هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن

أ@ك)@/ اشتقاق الزيادة وب� وبيyا /@ÍÉح أو

/@١٩٧ . ٢ ـ التَّقويى الّزاِد Ô Öَخ� فٕانَّ ُدوا وَتزوَّ اُ) َخ�َيعلَْمُه ِمن َتفَعلوا َوما

زّودتـه يقال للمطاوعة@, تفّعل والðّود معنويّاً@, أو ماديّاً يكون ÇØWا أعّم الزاد
صيانة ]ع� وهو تاًء@, الواو قلبت الوقاية من مصدر والتقوي الزاد@/ اختار أيى فðّود@,
التكاليف ٕاطاعة من أزيد اهBم اXع�فيه وهذا مطلقاً@, wا يليق I ØFع النفسوحفظها
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معاده@/ ليوم لFٕنسان زاد أحسن بالتقوي فاXراقبة الظاهرّية@,
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زور@:

Iٔ@نّه الكذب@, ور@: الزُّ ذلک من والعدول@/ اXيل ع� يدّل واحد أصل زور@: ـ مقا

ã| ء ãÏ¿ال زّور يقولون Øح� تزويراً@, ء ãÏ¿ال فFن ر زوَّ ويقال ا¡ّق@/ طريقة عن مائل
قـوGم فأمّا السامع@/ قبول ٕا& أقرب تكون طريقة عن به يعدل Iٔ@نّه هيّأه@, نفسـه@:
عنه@/ مال أيى كذا@: عن ازوّر يقال اXيل@, ْور@: والزَّ الصحيح@/ القياس فهو ُزور@: sللص

غ�ك@/ عن عدل فقد زارك ٕاذا Iٔ@نّه الزائر@, الباب ومن

:@ ãÏ»نف ã| الكFم وزّورُت زخرفه@/ أيى كFمَـه وزّور الكذب@/ الزور@: ـ مصبا
زيـارة َيـزوُره وزاره اXيل@/ َور@: والزَّ مال@/ عنـه@: وَتزاَور ء ãÏ¿ال عن وازَوّر هيّأتـه@/
أيضاً َزْور ونسـوة وُسـفّار@, وَسفر سافر مثل وُزّوار وَزْور زائر فهو قصده@, وَزوراً@:
قصد العـرف@: ã| والزيارة الزيارة@/ وموضع مصـدراً يكون والَمزار وزائرات@, ر وُزوَّ

به@/ واستئناساً له ٕا@كراماً اXزور
Lو َزوره@, قصدت أو ,@ بَزوريى تلقّيته فFناً@: وُزرت الصدر@, أع� ْور@: الزَّ ـ مفر
Lو به موصوفاً مصدراً فيكون َزْور رجل يقال وقد َزور@, وقوم زائر@, ورجل وّجهته@,

ْفر@/ Ò¡ا مائلة َزْوراء@: Jوب ْور@/ الزَّ اXائل واIٔزور@: ْور@, الزَّ ã| ميل َور@: والزَّ ضيف@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
الظاهر, مع@تسوية باطناً الظاهر عن عدول هو اXاّدة@: @هذه ã| اIٔصل@الواحد أّن

الظاهر@/ خFف ٕا& التوّجه ]ع�
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مع الصدق خFف ٕا& القصـد من اIسـتعFل@, موارد ã| Tفوظ القيـد وهذا
مع Jالب قعر ã| واLراف الظاهر@, حفظ مع القلب ã| لقاء ٕا& والتوّجه الظاهر@, تسوية

وهكذا@/ الظاهر@, ã| اIستقامة

الكذب هو الزور أّن والكذب@: ور الزَّ ب� الفرق ٕاّن ـ ٣٤ ص الفروق ã| يقول
َء ãÏ¿ال َزّورُت ـ قولک من وهو ِصدق@, أ@نّه لُيحَسب الظاهر ã| وُحّسن ُسّويى قد الّذيى

كFماً@/ السقيفة يوم زّورُت ـ عمر كFم ã|و وَحّسنته@, َسّويتَه ٕاذا

/@٢ . ١٠٢ ـ الَمقاِبر Ô Ôkُزْر Øَح� التَّكاثُر أGا@كُُم
جريان خFف ع� وهو ٕاليه@, يتوّجه أن دون من نتحقّق ا Ø̂ ٕا اXـقابر فزيارة
وتسـوية زينxا وIصيل الدنيا جلب ٕا& اهBمه غاية أّن ]ع� التكاثر@, من الظاهر

أمورها@/

/@١٧ . ١٨ ـ َكْهِفِهم َعن تَزاَوُر طلَعْت ٕاذا مَس الشَّ َوتََري

أيى واIسـتمرار@, اXطاوعة ع� يدّل وهو التـفاعل من تðاور الصيغة أصل
/@ ّ الظاهريى oستقXا اÌ¾Iٕاق عن والعدول الكهف عن اLIراف فيستمّر

/@٣٠ . ٢٢ ـ ْور الزُّ َقوَل فاجَتِنُبوا

/@٧٢ . ٢٥ ـ ْور الزُّ دوَن ÒÎ¿ يَ : َوالَّذيَن

/@٢ . ٥٨ ـ وُزوراً الَقول ِمَن ُمنكَراً َلَيقولوَن م Ô Úuوٕا ///@ وُزوراً ÓFُظل جاُءوا َفَقْد

ما ]ع� مصـدر Ëºٕا ور والزُّ الظاهر@, تسوية مع العدول ]ع� مصـدر ور الزَّ
واÇLIراف الكذب ِمن ,@ ّ الطبيعيى ا+ريان Oالف ما وهو العدول@, ذلک من يتحّصل

ا¡ّق@/ خFف ع� والقول

والتـحريف الظاهر@, تسـوية اُريد ٕاذا ور@, الزُّ مصاديق من والباطل فالكذب
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زول ٣٨٦

الرياء@/ من قريب فالزور الباطن@, ã| ا¡ّق عن واIٕمالة
أّن جهة من واIٔعاظم@: اIٔولياء لقاء ٕا& بالنسـبة الزيارة ٕاطFق أّن >O Iو
الروحانيّة وتوّجه@ٕا& , ّ عن@العاn@الطبيعيى @وعدول اXاّديى عن@ا+ريان العمل@اLراف هذا

Tيطها@/ ã|و ا+«Êنيّة حفظ مع

ٕاليه@/ ØÌ¿ال من أو �òا من العدول يكون أن من أعّم الزور أّن فظهر
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زول@:
أزلته فيقال والتضعيف@, باGمزة ويتعّدي ,@Iًزوا يزول موضعه عن زال ـ مصبا

وزّولته@/

ء ãÏ¿ال زال يقولون مكانه@, عن ء ãÏ¿ال تنّحيى ع� يدّل واحد أصل زول@: ـ مقا
عنه@/ وزّولته اXكان عن أزلته ويقال تزول@, ال«Êء كبد الشمسعن وزالت ,@Iًَزوا

ْول@: والزَّ الظـريف@/ الغـFم ْول@: الزَّ :@ Ø ãèعراIٔا ابن عن ـ ٢٥١ . ١٣ الxذيب
ا+واد@/ ْول@: والزَّ الشجاع@/ ْول@: والزَّ الُعْجب@/ ْول@: والزَّ الرجل@/ فرج ْول@: والزَّ ْقر@/ الصَّ
ء@وÇTاولته@/ ãÏ¿فيف@الظريف /@والُمزاَولة:@معا+ة@الّرجل@الòجال@ا ْول@من@الرِّ أبو ُعبيد :@@الزَّ
الُملک الشمسوزوال زوال وال@: الزَّ الليث@: وقال ا¡ركة@/ ْول@: الزَّ :@ ãèعراIٔا ابن وعن
وقال وتنّحوا@/ عنه حاصوا ٕاذا مكاuم@: عن القوم وزال حاله@/ عن يزول ا ØW ذلک وLو

ٕازالة@/ مكانه عن وأزلته ,@Iًَزوا أزول ãæمكا من ُزلت :@ ّ اIٔصمعيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
أّن Fك معّيـنة@, نقطة عن ء ãÏ¾ ارتفاع هو اXاّدة@: هذه ã| الواحـد اIٔصل أّن
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٣٨٧ زيت

ـ راجع ـ اIٕدبار سبيل ع� نقطة عن حركة والذهاب البقاء@/ مقابل ã| انعدام اFGك
زهق@/

اعتدال عن التنّحيى باعتبار وا+واد@: والعجيب والشجاع الظريف oمفاه ولعّل
أخري@/ لغات من مأخوذة أو وتوّسط@,

اXعا+ة@/ وهو تدرNاً@, مرض ٕازالة ã| استمرار واXزاَولة@,
/@٤١ . ٣٥ ـ أمَسَكُهFِمنأَحد ٕاْن زاَلتا ß! َولَ

/@٤٦ . ١٤ ـ بال ß0ا ِمنُه وَل Òðِل َمكُرُهم كاَن َوٕانْ 
/@٤١ . ٣٥ ـ تَُزو: ْرَضأن وأ:َ واِت مى السَّ ِسُک Ö ÔZ اَ) ٕانَّ

اXوجودات من ء ãÏ¾ وI@يستطيع ,@nالعا ã| النظم ã| واستقرار ثبوت ع� يدّل
وٕازالته@/ تغي�ه

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيت@:
بالزيت@/ َدهنه ٕاذا َيزيته@: وزاته دهنه@, والزيت معروف@/ \ر الزيتون@: ـ مصبا

وسويق الزيت@/ فيه ُجعل وَمزيوت@: َمزيٌت وطعام الزيتون@/ Ø Ôµ الزيت@: ـ أسا
وجاءوا الزيت@/ زّوده وزّيته@: دهنـته@/ :@ Ø ãالص� رأَس وِزتُّ ملتوت@/ بالزيت مزيوت

الزيت@/ يطلبون يسðيتون@:

قـدماء عـَرفها كب�ة@, مُعمِّرة شجرة الزيتـون@: شجرة ـ ٣٤١ التذكرة ٕاحياء
الساحل ع� ّ اÍ½Xيى القطر ã|بيضوIٔا البحر حوض ã| تنمو وزرعوها@, اÍ½Xيِّ�
دبـغ ã| تستعمل وقشوره الزيتون وأوراق الواحات@/ ã|و الفَيّوم مديريّة ã|و Ø ãèالغر
وجد وقد ضخم@, حجم ٕا& الزيتون أشجار تصل وقد فzا@/ التن� ماّدة لوجود ا+لود
يعطي اXثانة@, ¡صوات ُمذيب مُ«Îل الزيتون وزيت أمتار@/ ستّة Tيطها أشجار مyا
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زيت ٣٨٨

اXعوّية@/ اIنسدادات ã| ¾Ìجيّة حقناً
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
تدل كلمة وجود عدم هذا ع� ويدّل و\رtا@, الشجرة Vموع هو الزيتون@: أّن

فراجع@/ الرمّان ã| مّر Fك الشجرة@, خصوص ع�

/@Fyم واحدة بلحاظ أو FموعهV فzا ملحوظاً تستعمل الكلمة فهذه
/@٩٩ . ٦ ـ ّمان والرُّ يتون والزَّ وَجنّاتِمنأعناب :@ ã| Fك فاIّٔول

/@١١ . ١٦ ـ والنَّخيَل يتوَن والزَّ رَع الزَّ به َلكُم ُينبُت :@ ã| Fك ãæوالثا

َو: Ìقيٍَّة Ò¾ : ْيتـونٍَة َز ُمباَر@كٍَة ٍة َشَجَر ِمن ُيوَقُد ٌّ يى ُدرِّ كَْو@َكٌب ا Úu كَأ جاَجُة الزُّ
/@٣٥ . ٢٤ ـ ناٌر َسْسه Ò] Òn َولَو ُء ãÏÉ يُ ا Ôxَزي َيكاُد َغربيٍَّة

دون مـن للغ� مُظهـرة وكوuا وراءها ما وٕاراءة صـفائها جهة من الزجاجة
فـzا ّ دّريى مـعظم ٍء ãÏ¿ك أيى كالكوكب وهيى للمصباح@, مظهرة فهيى فzا@: تشّخص
تلک ونور ومكان@, Mّد Tدودة غ� زيتونة مباركة شجرة من يوقد والكوكب نور@,

نار@/ سسه Ò] Òn ولو ء ãÏÉ يُ ا Ôxزي يكاُد خارج@, من مكتسب غ� Ø ãçذا الشجرة

ا+Fل صفات ãzترا وهيى العقول nعا ٕا& ٕاشارة مصباح@: فzا ãال� والزجاجة
وظلمة@/ حجاب دون من كاملة وتظهرها تامّة وا+Fل

وليس اXبارك@, ØkIٔا والظهور ã Øتج�Xا والفيض اXنبسط النور شجرة من وتوقد
ا+هات@/ وموجد ا¡دود Tّدد وهو جهة@, ٕا& مBيل Iو Ø ãèغر Iو Ø ã}Ì¿ب

زجاجة@, ã| وهو مصباح فzا ã�ّال كاXشكوة الشامل@: العاّم اXطلق نوره ٕاّن Øj
عنوان يذكر n هذا وع� فوقه@, Dف الظهور عن خارج الزجاجة من ا£ّرد فاXصباح
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٣٨٩ زيد

/@ ّ دّريى كوكب ا Øu@كأ الزجاجة وقال اXصباح
ã�ّال الزيتونة اXباركة الشجرة من وهو بالزجاجة@, ويظهر يVاءي ا Ø̂ ٕا فاXصباح

خارج@/ ٕا& ٕانارته ã| Jتاج Iو ومyا@, وفzا ذاتيّة زيxا
وا¡ركة@/ ا¡رارة تتكون Fyوم والنار@, النور هو التكوين مبدأ أّن فظهر

الزجاجة@/ الضوء@, النور@, الشجرة@, راجع

أْحَسِن ã| إ:ْنساَن َخَلقنا أ:م�َلَقد الَبَلِد وهذا Òِسين� وُطوِر يتوِن والزَّ ß� والتِّ
/@١ . ٩٥ ـ@ @hتَقو

ا+Ê»Çنيّة للحياة مة اXقـوِّ اللّذيذة اXمتازة الفوا@كه ذات اIٔشجار من اIّٔوIن
Iو التناول Îºل وهو ا£اريى ويلطّف الطبع Øويل� ا+هارات يقّويى فالتّ� البدنّية@,
يستعمل نافع ّ طبيعيى دهن أحسن وزيته كث�ة وفوائد منافع له والزيتون له@/ فضول

اIٔغذية@/ ã|
تعا&@/ Mا ٕا& فzا يتوّجه ã�ّال اXقّدسة اIٔمكنة من واIٔخ�ان

وتقويته الروح لتصفية واIٔخ�ان وتقويته@, وتنقيحه البدن لتصفية فاIّٔوIن
العزيز@/ Mا ٕا& وسوقه

النتيجة@: ذ@كر اXع�@: هذا ويناسب

/@hتَقو أْحَسِن ã| إ:ْنساَن َخَلْقنا َلَقْد
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيد@:

يستعمل أنا@, وزدتـه زائـد@, فهو وزيادة@, زيداً يزيد ء ãÏ¿ال زاد زيد@: ـ مصبا
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زيد ٣٩٠

كان@/ ما ع� زيادة ãÏ»لنف زدته Iًما وازددُت زاد@, مثل ُء ãÏ¿ال وازداَد ومتعّدياً@, Iزماً
َمزيد@/ I أيى فعلت ما ع� مُسðاَد Iو الزيادة@, طلب الرجُل@: واسðاَد

وهؤIء زائد@, فهو يزيد ء ãÏ¿ال زاَد يقولون الفضل@/ ع� يدّل أصل زيد@: ـ مقا
قالوا ا Ø[ور الزيادات أيى يايد@, الزَّ كث� ء ãÏ¾ ويقال يزيدون@/ أيى كذا@, ع� َزيٌْد قوم
والناقة وَصولته@/ زئ�ه ã| يðيّد الّذيى وهو وقالوا زوائد@, ذو لFٔسد ويقولون زوائد@/

طاقxا@/ فوق تكّلفت ٕاذا ِمشيxا ã| تðيّد

َزيٌْد ÕÌ¿مَع rوأن ـ الشاعر قال َزيْداً@, ء ãÏ¿ال زاد مصدر وَزْيد@: ـ ٢٠ اIشتقاق
الرجَل ِزدت ويقال /@sص وزائدٌة وَمزيداً@/ وِزياداً َزيداً العرب ت Ød وقد مائة@/ ع�

َزيْداً@/ أزيده
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:
من زيادة كان سواء مطلق بطور الفضل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
فهذه ,@Fًمنفص أو كان @Fًمتّص معنويّاً@, أو ماديّاً كان وسواء غ�ه@, من أو كا§اء@, نفسه

والفضل@/ الرغد راجع أقسام@,

:@ ã| Fك اXتّصلة اXعنويّة فالزيادة
/@٢ . ٨ ـ ٕاZاناً م Ôtزاَد آياتُه zم َعلَ ُتلْيت وٕاذا

/@١٠ . ٢ ـ َمَرضاً اُ) َفزاَدُهم َمَرٌض ُقلوwم ã|
/@٢٤ . ٧١ ـ :ًeَض ٕاّ: Ò�Xالظّا تِزِد َو:

/@٦٠ . ١٧ ـ َكب�اً ُطغياناً ٕاّ: َيزيُدُهم fا
:@ ã| Fك اXنفصلة اXاديّة والزيادة

www.attaweel.com



٣٩١ زيد

/@١٤٧ . ٣٧ ـ َيزيدون أو ألٍف مائِة ٕا3× َسْلناُه وأْر

/@٦٥ . ١٢ ـ بَع� كيَل وَنزداد فظأخانا ÒLو

:@ ã| Fك نفسه من والزيادة
/@٢٤٧ . ٢ ـ Ë» ß0وا الِعلم ã| َبسطًة وزاَدُه

:@ ã| Fك واXعنويّة اXاّدية ع� الشاملة والزيادة

/@٧ . ١٤ ـ ٔ:زيَدنَّكُم Ôkَشكَر ß! لَ

/@ ٨ . ١٣ ـ َتزداد وما أ:رحاُم تَغيُض َوما

/@١٧٣ . ٤ ـ َفضله ِمن وَيزيدُهم اُجوَرهم فيُوّفzم

/@٢٦ . ١٠ ـ وِزياَدة ×Lس Ô¡ا أحَسنوا ِللَّذيَن

أ@ك)@/ اشتقاقاً اXاّدت� ب� أّن الزود@: ã| وسبق

تعا&@: قوله ã| Fك أحدYا Jذف وقد مفعول�@, ٕا& متعّدية اXاّدة هذه ٕاّن Øj
ا¡سن@/ وا+زاء واIٕحسان النعمة أيى ـ زيَدنَّكُم ٔ:َ ,@ Òِسن� Ô¤ا يد Ò[َوَس

/@ ِتْسعاً واْزداَدوا كُْفراً@, واْزداُدوا@ :@ ã| Fك اXفعول� أّول Jذف وقد

ثF\ائة@/ ِمن سبق وما كفَرهم أو Îم Ò»أنف أيى

َيزيدوَن@/ أو َمزيٌد@, َوَلَدينا :@ ã| Fك معاً اXفعوIن Jذف وقد

ُء ãÏ¿ال زاَد ـ وقالوا ومتعّدياً@, Iزماً تستعمل ا Øu@بأ ـ م ÒGقو أوجب اXع� وهذا
ã| Fك هو@, حيث من اXفهوم نفس أريد أو َشيئاً@, نفَسه زاد واIٔصل زائد@, فهو َيزيُد

/@ اXتعّديى من اXأخوذة بالفعل اXش}ة الصفات

@ٕا\اً@, دادوا Ö Òñ لِ ـ الفعل واختيار اXطاوعة ع� ويدّل افتعال فهو اIزدياد@: وأمّا
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زيغ ٣٩٢

ٕاZاناً@/ دادوا Ö Òñ لِ ِتسعاً@, وازداُدوا

الزيادة@/ هذه Oتاروا أيى

:@ ã| Fك مصدر@, Ëºٕا والَمزيد مصدر@, الزيادة أّن فالظاهر والَمزيد@: الزيادة وأمّا
َمزيد@/ َوَلَدْينا َمزيد@, ِمن َهل َوتَقول

الزيادة@/ من يتحّصل ما أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيغ@:

وقوم ا¦ايل@/ والðّيغ@: َزيغاً@/ يزيغ زاغ يقال ء@/ ãÏ¿ال ميل ع� يدّل أصل ـ مقا
تزّيغت قوGم فأمّا ء@/ ã>ال وفاَء مالت ٕاذا وذلک الشمس@, وزاغت زائغون@/ أيى زاغة@,

غيناً@/ اُبدلت نون وهيى اIٕبدال باب من فهذا اXرأة@:
لغة@/ َزوغاً@: ويزوغ كذلک@, ء@: ãÏ¿ال وزاغ مالت@, ٕاذا الشمس@: زاغت ـ مصبا

/@ التعّديى ã| ٕازاغة وأزاغه

زاغـة وقوم زائغ ورجل ا¦ايل@/ والðايغ@: اIستقامة@/ عن اXيل الزيغ@: ـ مفر
/@Í½الب وزاغ الشمس وزاغت وزائغون@/

#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

والزهد@: الرغب ã|وسبق ا¡ّق@/ عن اXيل هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@اIٔصل
الزهد@, ْغب@, الرَّ التخلية@, اIٕعراض@, الVك@, اIن½Íاف@, اXيل@, مواّد وب� بيyا الفرق

I@يري@/ وما يري Dوف Wدوح أو مكروه ã| يكون أن من أعّم هو اXيل ٕاّن وقلنا
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٣٩٣ زيل

اXفاعلة@, من تفاعل@: والðايغ التفعيل@/ من واIختيار للمطاوعة تفّعٌل@: والðيّغ
اIستمرار@/ ع� الداّل فاَعَل مطاوعة ع� يدّل أيى

وطالب@/ زائغ bع كطَلَبة َزيَغة أصله والزاغة@:

/@ ٨ . ٣ ـ َهَديَتنا ٕاذ َبعَد ُقلوَبنا تُِزْغ : َربَّنا
/@٧ . ٣ ـ َتشابَه ما فَيتَّبعوَن زيٌغ ُقلوwم ã| الَّذيَن َفأّما

/@٥ . ٦١ ـ م Ô Òwُقلو ا) اَغ أز زاغوا@ ØF َفلَ
/@١١٧ . ٩ ـ zم َعلَ تاَب Ú Ôj م Ôyِم َفريق قلوُب يزيُغ كاد ما@ َبعد ِمن

ا¡ّق@/ عن القلوب ميل ُيراد

/@١٧ . ٥٣ ـ طَغيى َوما ÔÍ Ò½ البَ اَغ ز ما
/@٦٣ . ٣٨ ـ أ:بصار م Ôyزاَغتَع أم ِسخريّاً ْذناُهم Ò ÚHأ

/@١٠ . ٣٣ ـ زاَغتأ:ْبصار وٕاذْ ِمنكُم وِمنأسَفَل فوقكُم ِمن جاُءوكُم ٕاذ

القلبعن Í½ب و[ايل والباطنّية@, الظاهريّة البا¼Íة من أعّم ٕانّه Í½الب ã| قلنا
واضطراwا اGدف رؤية عن باLرافها فهو الظاهرّية@: البا¼Íة [ايل وأمّا معلوم@, ا¡ّق
ال½Íاط عـن وا¦ايل ا¡ّق هو ما ٕا& التوّجه ã| النظر وارتعاش اXقصـود درك ã|

ا¡ياة@/ ٕادامة ã| oستقXا
Çذناهم ØHا ن ØW نرvم I الّذين هؤIء أ@كان أيى ْذناُهم@: Ò ÚHأ ـ تعا& قوله وأمّا
حـقائق ٕادراك عن أبصـارنا اLرفت أم منحّطـة@, نازلة مقامات ã| وكانوا سـخريّاً

العالية@/ مقاماtم
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زيل@:
وُذ@كرت ذ@كره@, ÏÉم وقد واو@, من مبدلة فيه الياء لكّن Fًأص ليس زيل@: ـ مقا
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يَل الزَّ ٕاّن ويقال فّرقت@/ أيى بينه زّيلت يقال التباين@, فالðايل@: اللفظ@/ كلFت هنالک
احتشمه@/ ٕاذا فFن عن فFن تزايل :@ Ø ãæالشيبا وعن الفخذين@/ ب� ما تباعد

لو أيى ّيلوا@, تََز لو ومنه وأزاله@, اه ØL :@Iًزيا يناله@, ناله وزان يزاله زاله ـ مصبا
بيyم@: وزّيلت فيـه@, الواو لظهرت الذهاب وهو الزوال من كان ولو بافVاق@, وا Øñ]
ÇMرف Iّٕا به يتكلّم I أفعله@, أزال Iو كذا يفعل زال وما فارقته@, وزايلته@: فّرقت@,
به تكلّم وقد ,@ Óومع� وزناً برح ما مثل الدا_ة وا¡ال ء ãÏ¿ال مFزمة به واXراد ,@ ã>الن

كذا@/ يفعل زيد زيل ما فقال أصله ع� العرب بعض

زواله Mا زال يقال أزلته@, ã| لغة :@Fًَْزي أزيله مكانه عن َء ãÏ¿ال ِزلت ـ صحا
ِمزته :@Fًَْزي أزيله َء ãÏ¿ال وِزلت واFGك@/ بالبFء عليه ُدعيى ٕاذا ,@ Óع�[ زواله@: Mا وأزال

وفّرقته@/
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

وبيyا عyا@/ بافVاق عن@نقطة ء ãÏ¾ يى تنحِّ هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد أّن@اIٔصل
تدّل الياء فٕاّن والياء@, الواو ب� الفرق هو بيyا والفرق أ@ك)@, اشتقاق الزول ماّدة وب�
عن ارتفاع ٕانّه الزول ã| وقلنا اIفVاق@, مفهوم يناسب وهذا وحّطة@, مُواضعة ع�

معّينة@/ نقطة

,@ ã>الن Mرف استعملت ٕاذا اXاّدة مع� وهو والتداوُم@, التFزُم اIفVاق@: ويقابل
داَوم@/ Iَزم أيى يزال@, Iو زال ما فيقال@:

فٕاّن وزواله@, ء ãÏ¾ ارتفاع قبال ã| I اXفارقة مقابل ã| اFXزمة أّن >O Iو
الثبوت@/ يقابله الزوال
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يزال : خاِئَنـة@, َع� َتّطلُع تَزال : َشّک@, ã| Ôrِزل ا Òf عواُهـم@, َد ِتلَک زاَلت ا Òf
ِمـرية@, ã| َكَفروا الَّذيـَن يَزال َو: َكَفروا@, الَّذيَن يَزال َو: ْيبـة@, َر َبنوا اّلذيى ُبنياuم

تِلف�@/ ÔU يَزالون َو: ُيقاتلوَنُكم@, :@يَزالون

ألطف اXع� وهذا اXفارقة@, ã>ن من تستفاد ã�ّال واXداومة اFXزمة مع� ففzا
الثبوت@/ من

أو ظاهر ã|طلقXا والفصل Øñ¦ا جهة ٕا& فيه النظر ٕاذ أعّم@: الفرق مفهوم ٕاّن Øj
FRف وهذا I أم نقطة عن بزوال كان وسواء I أم Tسوس بفصل كان وسواء باطن
الفصل ã| النظر أّن Fك باIفVاق@/ نقطة عن ء ãÏ¾ يى تنحِّ جهة ٕا& فيه النظر فٕاّن الزيل

الوصل@/ قبال ã| الب� ã| بُعد حصول ٕا&

باIفVاق@, نقطة عن ـياً متنحِّ أيى ,@Fًزايـ ء ãÏ¾ جعل ]ع� فهو الðييل@: وأمّا
فðيّل@/ زيّلته يقال الðييل@, ذلک واختيار اXطاوعة ع� يدّل والðيّل

/@٢٨ . ١٠ ـ@ م@ Ô Òyبي لنا فزيَّ Ìكاؤكُم Ô¾و Ôrأن @َمكاَنكُم أ¾Ìكوا ِللَّذيَن نَقوُل Ø Ôj
بعـد اIفVاق وIّصل ية متنحِّ بيyم كانت ã�ّال والوصلة اIرتباط جعلنا أيى

اFXزمة@/
/@Mا ã|و M كان ما Iّٕا Ì¿¡ا يوم ينقطع وارتباط عFقة كّل أّن ٕا& ٕاشارة وهذا

/@٢٥ .@٤٨ ـ م Ôyِم َكَفروا الَّذيَن بنا لََعذَّ َتزيَّلوا لَو َيشاء َمن َرaته ã| اُ) ِلُيدِخَل

/@ Øñ¦وا باIفVاق وQّمعهم موقعيxّم عن تنّحوا لو أيى
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

زين@:
ËºIٕوا مثله@, ٕازانة@: وأزانه سـار@, باب من َزيناً صاحبَـه ُء ãÏ¿ال زان ـ مصبا
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الش�@/ نقيض والزين مثله@, وزّينته@: ينة@/ الزِّ

نقيض يْـن فالزَّ وIسـينه@/ ء ãÏ¿ال ُحْسِن ع� يدّل صحيح أصل زين@: ـ مقا
ـyا َحسَّ ٕاذا وازدانت@: واّزيََّنْت اIٔرض وأزَيَنت تزييناً@/ ء ãÏ¿ال زّينت يقال ,@ Öـ� الشَّ

ُعش}ا@/
Iو الدنيا ã| I أحواله من ء ãÏ¾ ã| اIٕنسان I@يش� ما ا¡قيقيّة ينة الزِّ ـ مفر
زينة ثFث@: ينة والزِّ ش�@/ وجه من فهو حالة@: دون حالة ã| يزينه ما فأمّا اwIخرة@, ã|
خارجيّة وزينة القامة@, وطول كالقّوة بدنيّة وزينة ا¡سنة@, واIعتقادات كالعلم نفسيّة

وا+اه@/ @كاXال
يقول ُعقيل ãب� من صبيّاً وdعت الش�@, نقيض الزين ـ ٢٥٥ . ١٣ الxذيب
قبيحه@, اwIخر وأّن الوجـه صبيح أ@نّه أراد ,@ Öَش� ووجهک َزيْن وجهيى آخر@: Ø ãلص�
وعدل صوم رجل يقال Fك باXصدر Fxفنع ,@ Öَش� ذو ووجهک ذو@َزيْن وجهيى والتقدير
ازدياناً بنباtا اIٔرض وازدانت َزيْناً@, يزينه ُسن Ô¡ا زانه الليث@: وقال عدل@/ ذو أيى

به@/ يðيّن ء ãÏ¾ لكّل جامع ينة والزِّ قال@: وwجت@, حسنت أيى وتزّينت واّزّينت
#@@@@@@@@@@@@@@@ #@@@@@@@@@@@@@@@ #

والتحقيق@:

ماّديى أمر ã| كان سواء ظاهر@, ã| ُحسن هو اXاّدة@: هذه ã| الواحد اIٔصل أّن
يتظاهر ما أو عرضيّة ينة الزِّ كانت وسواء عFقة@وHيّل, أثر ã| أو , ّ معنويى Tسوس@أو

أجزائه@/ من وتكون ء ãÏ¿ال نفس من

:@ ã| Fك اXاّديى ã| ينة فالزِّ

ٕاذا Øَح� الَكوا@كب@, بزينة نيا الدُّ Êَء Ú»ال ـنّا َزيَّ انّا صابيح@, Ò[ نيا الدُّ Êَء Ú»ال وَزيَّنّا
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َع�َقوِمه َفَخَرَج ا@, ÒG ِزينًَة َع�أ:ْرِض ما َجَعلنا ٕانّا يََّنْت@, وازَّ ُزخُرفها أ:ْرُض أَخَذِت
ينِته@/ ِز ã|

ُزيّن قلوبُكم@, ã| وَزيَّنَُه إ:Zاَن ٕاَليكُم َحبََّب اَ) ولكنَّ ـ@ ã| Fك اXعنويّات ã|و
مكرُهم@/ َكَفروا ِللَّذيَن ُزيّن Îوات@, Ú¿ال للنّاسُحّب

Çم Ô ÒG وَزيََّن َيعملون@, كانوا ما@ يطاُن الشَّ م Ô ÒG وَزيََّن ـ@ ã| Fك التخـيّل مقام ã|و
م@/ Ô ÒGFمأع Ô ÒG َزيَّنّا ِخَرة Ð:با يؤِمنوَن : الَّذيَن ٕانَّ م@, Ô ÒGFأع يطاُن الشَّ

َمْسِجد@/ ُكلِّ ِعنَد زينتكُم ُخُذوا ـ@ ã| Fك العرضيّة ينة والزِّ
ٕاّن حـيث واXصابيح@, بالكوا@كب ال«Êء تزيّن ã| Fك ء ãÏ¿ال نفس من ينة والزِّ

أجزائها@/ ومن ال«Êء من واXصابيح الكوا@كب

ã| م Ô ÒG Ú Òïزي:ٔ ãL أغَويتَ ا ß[ َربِّ ـّن@, Ô Òx زينَ ُيبِديَن َو: ـ@ ã| Fك العامّـة ينة والزِّ
معاً@/ والنفسيّة الَعرضيّة ينة الزِّ فتشمل ـ@ أ:ْرض

أو بالعرض كان سواء ء ãÏ¾ ظاهر ã| حسن عن عبارة ينة@: الزِّ حقيقة أّن فظهر
فتشمل اXرأة@, Tاسن من Øويتج� ويتظاهر يVُاءي ما كّل اXرأة@: ã| ينة فالزِّ بالذات@,

واليدين@/ الوجه

ينة@/ الزِّ FRف العرضّية@, ينة بالزِّ Uصوص ٕانّه ã�¡ا ã| وسبق

بعÎÉم وقال ْلَية@, ß¡ينة@با الزِّ Ìوا Ø»ؤلِّف�@وفXا بعض ا¡قيقة@: عن@هذه غفل وقد
ينة@/ الزِّ مواضع اXراد بأّن ا¤ذور@: عن فراراً

ُيبديَن َو: َع�ُجيوwّن ُمرهّن ÔR بَن ßÍ ÖÉ ولْيَ ِمyا َظَهَر ما ٕاّ: نَّ Ô Òx ِزينَ ُيبديَن َو:
.@@٢٤ ـ ّن ß Òx ِزينَ ِمن Òِف� ÔO ما ِلُيعلَم بأرُجِلهّن ÍÉبَن يَ َو: أو@/// ِلُبعولxّن ٕاّ: ّن Òx زينَ

/@٣١
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لطائف@: الكرZة اwIية هذه ã|
مـقابل ã| الظهور أّن Fك اIٕخفاء@, قبال ã| اIٕبداء فٕاّن باIٕبداء@: التعب� ـ ١
عدم مع� فيكون واختيار@, قصد دون من ّ القهريى الظهور البُدّو@: ã| ويعت) البُطون@,

/@Vوالس اIٕخفاء هو اIٕبداء@:

خارج من العارضة ينة الزِّ فتشمل والزبرج@: لية ß¡ا من أعّم ينة الزِّ ٕاّن قلنا ـ ٢
هـو اÇXفهوم هذا من اIٔع� ØkIٔا واXصداُق البـدن@, نفس ã| ã�ّال وا¤اسن ينة والزِّ
ويBيل اXرء ينجذب wا oمفاه وخصوصيّات وا+Fل ا¡سن [ام فيه ã Øتج�Xا الوجه

اXرأة@/ صفات فzا اXتجلِّية اليد Øj ٕالzا@, ويشxيى
البطون مقابل ã| الظهور فٕاّن البدّو@, دون بالظهور التعب� مyا@: َظَهر ما ٕاّ: ـ ٣
ٕاخفائها@, بعد قصد@, دون ومن ÍÈورة أو قهراً ينة الزِّ من يظهر ما واXراد اòفاء@, I
وراء من ÍÈورة أو قهراً ينـة الزِّ من يظهر وما وا+وراب وا¡ذاء الظاهر @كاللِّباس

Nب@/ ]ا العمل عند غفلًة أو ا¡جاب زوايا من أو حجاب

والكفّ�@, بالوجه تفس�ه من ال¿Ìيفة الروايات بعض ã| Dف اÇXراد هو وهذا
ٕاخفائها@/ بعد واليد الوجه من ÍÈورة أو قهراً يظهر ما أيى

Jمـنه LاXستث� ينة الزِّ cول ع� يدّل والكفّ�@: بالوجه ظهر ما تفس� ٕاّن Øj
حال@/ ّ أيى ع� والكفّ� الَوْجه تشمل ينة فالزِّ ظهر@, ما منه يستث� Øح�

الÍÉب فٕاّن ينة@, الزِّ ٕاخفاء تكليف بعد آخر تأ@كيد ُمرهّن@: ÔR بَْن ßÍÉ ولْيَ ـ ٤
الظهور ليكون له@, وتقوية وتأييد ينة الزِّ Iٕخفاء وتشديد تأ@كيد ا+يوب ع� باòمر

أقّل@/ وا+Fل ا¡سن وموارد ينة الزِّ Tاّل ã|
وٕاشارة ينة@, بالزِّ لFٕخفاء وتكرير تأ@كيد ِلُبعولxّن@: ٕاّ: ّن Òx زينَ ُيبديَن َو: ـ ٥
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جهة من واòصوصيّات ا¡دود لتكون ا+هة@, هذه من اIسـتثناء موارد Iديد ٕا&
ا¡كم@/ أYيّة ٕا& ٕاشارة متعيِّنة@, مشّخصة أيضاً الناظر

ـ بقوله التابع� وقيِد َيظهروا@, n ـ بصفة الطِّفل قيد ã| الَّذيَن@: الطِّفِل أو ـ ٦
فيه@/ الدقّة ولزوم اXوضوع أYيّة ٕا& ودIلة ٕاشارة اIٕربة@: ã&اُو غ�

تأ@كيد ينة الزِّ ٕاخفاء حكم بعد وا¡كم اIٕرشاد هذا بأرُجلهّن@: بَن ßÍÉ يَ َو: ـ ٧
اXرء جلب وIقّق ينة الزِّ ظهور ٕا& ينxيى قد جل الرِّ ÍÈب فٕاّن اXوضوع@, ã| آخر

/@oمستق غ� من Ø ãجن�Iٔا الناظر

وأدلّة الكث�ة التأ@كيدات هذه مع الوجه باستثناء Jكم ن ØW العجيب والعجب
ا+لب@/ راجع ـ وتدقيق Iقيق دون من والروايات@: اwIيات من أخري

/@٤ . ٢٧ @ـ@ م Ô ÒGFمأْع Ô ÒG َزّينّا ِة ِخَر Ð:با يُْؤِمنوَن : الَّذيَن ٕانَّ

/@١٠٨ . ٦ ـ َعَمَلُهم ٍة ُأمَّ ِلُكلِّ َزيَّنّا @َكذلک

/@٧ . ٤٩ ـ@ قلوِبكُم@ ã| َوَزيَّنَُه إ:Zان ٕاَلْيكُم َحبََّب اَ) َولكنَّ

يريدوا n وٕاذا Gم@, �òوا الصFح يقتضيه ما Iّٕا للعباد ُيريد I تعا& Mا ٕاّن

ّ بأيى يسVشدوا nو واGداية �òا عن وأعرضوا الفساد مس� ã| وسلكوا الصFح@,
اخـتيار ã| ÇUتارون الناس فٕاّن ويطلبونه@, Jبّونه ما Gم Mا ف�يد وهداية@: رسالة
ٍة ُأمَّ ِلُكلِّ َزيَّنّا ـ@ تعا& قوله مع� وهذا واIُخروّية@, الدنيويّة وا¡ياة والغواية اGداية
@َسَبَقْت ـ مع�قوله وهكذا وJّبونه@/ ويقصدون يؤمّون ما اُمٍَّة لِكّل نُزيِّن أيى ـ َعَمَلُهم

َغَضبه@/ َرaتُه

الكامل واIٕعراض بالعمل والُعجب النفس حّب ٕا& الðي� مرجع أن فظهر
عمله@/ يُزيَّن أن ãÏÉيقت فهذا ومس�ه@, [ايلَه Oالف ØFع
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زين ٤٠٠

كانوا ما Òف� ßÌ»ِللُم ُزيَِّن م@, ßGFأع مسوُء Ô ÒG ُزيَِّن نيا, الدُّ ا¡ياة َكَفروا ُزيَِّن@ِللَّذيَن
َيعملون@/

@كلFت@القرآن ã|@التحقيقL@الرابع@من@كتاب وبBمه@يr@ا+زء الزاء حرف آخر هذا
الس�@/ حرف وأّوله اòامس ا+زء ويتلوه ,@Jhالكر

Ø ã&و ٕانّـه البـاقية@, الكتاب أجزاء ٕا[ام ã| يوفّقنا أن اXتعال العزيز Mا ونسأل
أستمدُّ وبه العظيـم@, Ø ãالع� Mبا Iّٕا قّوة Iو حوَل Iو والتأييـد@, القّوة وبيده التوفيق

الوكيل@/ نعم وهو وأستع�@,

سنة ¾Îور من ãæالثا الربيع سلخ تار± ã| فة ØÌ¿Xا قم ببلدة ا+زُء هذا Øk وقد
cسّية@/ ٩.@١.@١٣٥٨ يطابق اGجرّية@, القمريّة ١٣٩٩
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٤٠١ الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب

الكتاب ã| عyا الكتباXنقولة
م@/ ١٩٠٦ ليدن@, طبع ,@ ãÏºللمقّد ,@oالتقاس أحسُن

/@ ه ١٣٧٢ ,@Í½م طبع ,@ للدينوريى الطوال@, اIٔخبار

م@/ ١٩٦٠ ,@Í½م طبع ,@ للزÌ¿Uيى البFغة@, أساس

/@ ه ١٣٧٨ ,@Í½م طبع ُدريد@, Iبن اIشتقاق@,

/@ ه ١٢٦٧ ,@ ã�[ طبع الفارسّية@, اللغة ã| قاطع@, برهان

/@ ه ١٣٠٢ طهران@, طبع Vّلدان@, ,@ Ø ãæالبحرا للسيّد ال)هان@, تفس�

ا¡اشية@/ ã| ,@Í½م طبع ,@ ّ البيضاويى ãÏÈللقا ,@ ّ البيضاويى تفس�

/@ ه ١٣٥٧ ,@Í½م طبع ,@ ّ للَمسعوديى واÌ¾Iٕاف@, التنبيه
م@/ ١٩٦٦ Vلّداً@, ١٥ ,@Í½م طبع ,@ ّ لFٔزهريى الّلغة@, ã| ـ الxذيب

/@ ه ١٣٤٤ دكن@, آباد حيدر طبع Vّلدات@, ٤ ُدريد@/ Iبن الّلغة@, ã| ْمهرة@, Ò+ا
Vلّداً@/ ١٥ ,@Í½م طبع اIٕسFمّية@, اXعارف دائرة
بريطانيا@/ طبع العتيق@, العهد كتب من ـ زكريّا

/@ ه ١٢٧٠ ٕايران@, طبع ,@ للجوهريى الّلغة@, صحاح

طهران@/ طبع مVجم@, َحوقل@, Iبن اIٔرض@, صورة

/@ ه ١٣٥٣ القاهرة@, طبع ,@ ّ للعسكريى الّلغوّية@, الفروق

بالفارسّية@/ ب�وت@, طبع ها@كس@, VسX اXقّدس@, الكتاب قاموس ـ قم
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الكتاب ã| عyا اXنقولة الكتب ٤٠٢

م@/ ١٩٧٠ طبع لقوbان@, ,@ Ø ãèعر ـ ّ ع)يى قاموس ـ قع

/@Í½[ اُو& طبعة Vلّداً@, ١٢ اIٔث�@, Iبن الكامل@,

/@ ه ١٣٧٦ Vلّداً@, ١٥ ب�وت@, طبع منظور@, Iبن العرب@, لسان ـ لسا

/@ ه ١٣٢٥ ,@Í½م طبع Vّلدان@, الفداء@@, ãèIٔ ,@Ì¿الب أخبار ã| Í½ا¢ت
/@ ه ١٣٤٦ ,@Í½م طبع Vّلدان@, ,@ ّ للمسعوديى الّذهب@, مروج ـ اXروج

طهران@/ طبع ,@JعL الصادق اIٕمام ٕا& اXنسوب ال¿Ìيعة@, مصباح
ب�وت@/ طبع Vّلدات@, ٥ ,@ ّ ا¡مويى لياقوت البلدان@, معجم

/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع عكاشة@, ثروت من بالتحقيق ُقَتيبة@, Iبن اXعارف@,
/@ ه ١٣٦١ ,@Í½م طبع ,@ Ø ãPللجوالي اXعّرب@, ـ مع

/@ ه ١٣٣٤ ,@Í½م طبع للّراغب@, القرآن@, غريب ã| اXفردات ـ مفر

/@ ه ١٣٩٠ ,@Í½م طبع Vّلدات@, ٦ فارس@, Iبن الّلغة@, مقاييس ـ مقا

اللّـغة كتب غالب فعن وغ�ها@:@ اللّـغات Hريج ã| �سـتفدنا ما وأمّا
وقدZاً@/ حديثاً واIٔدب@,
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٤٠٣ عة متنوِّ علميّة موضوعات فهرس

الكلFت عة متنوِّ علمّية فهرسموضوعات

رأف / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ا¡س� اÊºIٔء من oالّرح ُؤوف@, الرَّ

رأيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وأنواعها وحقيقxا ؤية الرُّ
رّب / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ُربَّ وكلمة ,@ ا¡س�× اÊºIٔء من الّرّب

ربو / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / واIسكناس وحقيقته با الرِّ حرمة

رجع / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها مص�@, رجوع@, ٕانابة@, توبة@,

رحم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها احسان@, رفق@, لطف@, رaة@,
رّس / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / فzا والبحث أرس@, رّس@,

رسل / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيّاtا وحقيقxا الرسالة
×ÏÈر / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وغ�ها واIٕذن وا¡ّب@, والوفاق@, الرضا@, حقيقة
رعيى / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لَيّاً @وراِعنا ـ تفس� ã| Iقيق
رفق / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / اXرافق @ٕا& ـ ْرفق ßXا غسل ã| Mث
رقم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ومسكyم الكهف أصحاب عن البحث

رود / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / تعا& Mا ã|و الناس ã| اIٕرادة حقيقة

روم / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / الّروم ُغِلبت وآية روم أرض

زّج / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / وخصوصيxّا النّور آية ã| الّزجاجة

زكريّا / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / العهدين ã| زكريّا ورسالة Ø ã�ّالن زكريّا

زين / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / لْية ß¡ا مع وفرقها ينة الزِّ مفهوم حقيقة
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